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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .نعم
 بارك هللا فيك.

  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والصالة والسالم على ن ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 فوفباب: الص
مننن  ،سنووا صنفوم م)) :-صنلى هللا علهنه وسنلم-قنال: قنال رسنول هللا  -رضن  هللا عننه-عن أنس بنن مالن  

  .((تسوهة الصف من تمام الصالة
لتسنوون ))هقنول:  -صنلى هللا علهنه وسنلم-معت رسنول هللا قال: سن -رض  هللا عنه-وعن النعمان بن بشير 

هسنو  صنفومنا حتنى  -صلى هللا علهه وسنلم-كان رسول هللا  :مولمسل ((صفوم م أو ليخالفن هللا بين وجوهكم
كأنما هسو  بها القداح، حتنى رأ  أن قند عقلننا عننه، رنم خنًر يومناح مقنام حتنى كناد أن هكبنر منرأ  رجنالح بادهناح 

 .((عباد هللا لتسوون صفوم م، أو ليخالفن هللا بين وجوهكم))صدره مقال: 
يقول  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ن ،سلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا و  ،الحمد هلل رب العالمين

  :-رحمه هللا تعالى-المؤلف 
 : الصفوفباب

صننلى هللا علهننه -قننال: قننال رسننول هللا  -رضنن  هللا عنننه-عننن أنننس بننن مالنن  " :والصفففوج جمفف، صففف، يقففول
ديل، تعديل الصففوج عفن اوعوجفاو، ومفن والمراد بالتسوية التعوهذا أمر بالتسوية،  "((سووا صفوم م)) :-وسلم

فالتسففوية تكففون بتعففديل التسففوية التففرا  فففا هففذه الصفففوج، بحيففا و يوجففد فيضففا فففرو تكففون موضففعا  للشففي ان، 
 يه شفديد، كمفا سفي تا ففا حفديا وحف الصفوج، وكثير من المسلمين هداهم هللا و يضتمون بضذا األمر، واألمر ف

ففنن تسفوية الصففوج ))ففاألمر هنفا  للوجفوب، والعلفة ففا ذلفك  ((هللا بين وجفوهكمأو ليخالفن  ،لتسوون صفوفكم))
وقفد قيفل بفذلك، مفن تمامضفا، يعنفا مفن كمالضفا،  تفدل علفى اوسفتحبابن العلفة : إقد يقفول قالفل ((من تمام الصالة

لكن الن  صريح فا  فيكون كماليا ، لتسوية أمر بالنسبة للصالة كمالا؛ ألنه و يعود إلى ذاتضا وو إلى شر ضافا
مفن ه، ميف، أجزالفه، إنما يكون تمفام الشفاء بفعفل جالوجوب، وتمام الشاء بجمي، أجزال األمر، واألصل فا األمر

ته المجتمعففة، بمففا فففا ذلففك تمففام الصففالة قففراءة الفاتحففة، مففن تمففام الصففالة أن الشففاء و يففتم وو يكمففل إو بصففور 
ن التمفام و يففدل علففى : إه، وأمفا قففول مفن يقففولمففه يكفون بجميفف، أجزالففذا تمامفه، تماوالواجبففاو والسفنن، هفف األركفان

الوجوب ألن التمام قدر زالد على أصل الشفاء فلفيا األمفر كفذلك، السفالم مفن تمفام الصفالة، وو تفتم الصفالة إو 



اجتمففام ب بقففراءة، وو تففتم الصففالة إو بركففوم، وو تففتم إو بسففجود، وتشففضد وسففالم وايففر ذلففك، فففال تففتم الصففالة إو
عفة علفى الصفورة التفا وسننضا أيضا ، فالصالة إنمفا تفتم بضيلتضفا المجتم أركانضا، وتوافر شرو ضا وأركانضا وواجباتضا

وعرفنففا أن مففن التمففام مففا هففو ركففن،  ((صففلوا كمففا رأيتمففونا أصففلا)) يصففليضا -عليففه الصففالة والسففالم-ا النبففا رلفف
ففنن تسفوية الصففوج )) :تعفين أن يكفون قولفه ففا الحفدياومن التمام ما هو واجفب، ومنفه مفا هفو مسفتحب، ففال ي

؛ ألن التمفففام ففففا مقابفففل ليسفففو بتامفففة، ناقصفففة ؟هفففل الصفففالة التفففا و يقفففرأ فيضفففا صفففالة تامفففة ((مفففن تمفففام الصفففالة
كانففو عففن عمففد، وقففد و ، فالشففاء النففاق  قففد يكففون نقصففه نقصففا  مخففال ، كتففرك األركففان والواجبففاو إذا النقصففان

ندب كما يقول من يصرج الوجوب إلى الستحباو، فال يتعين أن يكون التمام فا المستحباو، الميكون مخال  فا 
العلففة تصففرج لكففن متففى تصففرج؟ إذا تمحضففو للنففدب، أمففا هنففا ليسففو  مألن العلففة تصففرج عنففد أهففل العلفف بالعلففة؛

كفان عفن عمفد، أمفا  صالته و سيما إذاب أخل النق ، فنذا نق  من صالته واجبا ،خالصة للندب، فالتمام يقابله 
- :حفديا النعمفان بفن بشفير الفذه يليفهإذا كان عن سضو فيجبر بالسجود على ما سي تا، ويؤيد القفول بفالوجوب 

الففالم وم  ((لتسننوون صننفوم م))هقننول:  -صننلى هللا علهننه وسننلم-قننال: سننمعت رسننول هللا  -رضنن  هللا عنهمننا
 والففالم تكففون هففذه حينلففذ   ،لقسففم محفذوج هففذه مو لففة ، وهففذا أمففر مؤكففد، الفالماألمفر، واألمففر األصففل فيففه الوجفوب

أو ليخففالفن هللا بففين وجففوهكم، ومخالفففة الوجففوه تكففون بففنعرا  بعضففضم  : وهللا لتسففوون صفففوفكمللت كيففد، ك نففه قففال
ونفات  عفن وذلك تاب، لمخالفة القلوب، فنذا انصرج بعف  المسفلمين عفن بعف  بفالوجوه، هفذا ناشف   ،عن بع 

 مفعفدثاره التقا ، والتفدابر، وكفل هفذه األمفور محرمفة، ومفا أدا إلفى المحفرم فضفو محفرم، من آ تنافر القلوب، الذه
تسفوية الصففوج يفؤده إلفى هفذا المحفرم فضفا محرمففة، وهفذا وعيفد شفديد، و ي فن اأنسفان أن هفذا أمفر سففضل، أن 

وا، وجاء النضا عن التقفا ، وهللا و تدخلوا الجنة حتى تحابيتقا ، المسلمون ويتضاجروا، هذا من ع الم األمور، 
ذا من أسبابه، ونالحف  ففا المسفاجد اقن قفد يكفون ففا هفذا المسفجد، تكفون بعف  السفواره وه ،والتدابر والتضاجر

فنذا مالو الفرشة يمينفا  أو سبب فا تقدم بع  الناا أو ت خرهم عن الصف، والناا فا الغالب يتبعون الفرش، 
ا يقفف، فففا الوعيففد الشففديد المففذكور ففف سففان أن يعنففى بضففذا عنايففة تامففة؛ لففلالاأنشففماو  انحرفففوا عففن الصففف، فعلففى 
أصفحابه كالقفدا ،  -عليه الصالة والسفالم-الجماعة، ويسويضم كما يسوه النبا  الحديا، وعلى اأمام أن يتعاهد

 ةمسف لة وهفا وضف، الخ فو  ففا الففرش مفن أجفل تسفوي هنفا اذا األمفر ففا اايفة األهميفة، يفرد هفعلى كل حال ه
وو ففا عضفد سفلف هفذه األمفة،  ،-عليه الصالة والسالم-الصفوج، و شك أن هذا أمر حادا لم يوجد فا عضده 

وأمكففن فعلففه ولففم يفعلففه يكففون بدعففة، وهففل  -عليففه الصففالة والسففالم-والقاعففدة أن مففا وجففد سففببه فففا عصففر النبففا 
اجة الداعيفة أيجفاد هفذه الخ فو  ففا وهل الح ؟-عليه الصالة والسالم-يمكن إيجاد مثل هذه الخ و  فا عضده 

الحاجففة تختلففف، مففن الحاجففة الشففاء أوو :  ؟مثففل الحاجففة الداعيففة إليففه فففا عضففدنا -عليففه الصففالة والسففالم-عضففده 
 رجفال يمكفن تسفويتضم بالراحفة؛اليسير الخفيف الذه و يقتضا إحداا، فنذا كفان الصفف قصفير ففا حفدود عشفرة 

وكلكففم أدركففتم فففا مصففلى العيففد قبففل  ،لكففن إذا كففان الصففف يسففتوعب مالففةألن هففؤوء مففا يحتففاجون إلففى خ ففو ، 
، ومفا و أدركنفا هفذا، وتسفوية الصففوج واجفب ك نضم حول الكعبفة، دوالفر، نحفن ؟وض، الفرش كيف يصلا الناا

 ،نعففم عليففه أن يضففتم بففذلك، ويعنففى بففذلك ؟يففتم الواجففب إو بففه فضففو واجففب، إذا كثففرو الجمففوم كيففف يسففويضا اأمففام
-لكن كثير من الناا يحتاو إلى تنبيه أكثفر مفن الفبع ، فضفذه الخ فو  السفبب قفالم ففا عضفده به الجماعة، وين



عليفه -نبا هتمام الولكن ليسو فا قوة الحاجة الداعية إلى اقن، أوو   ،، والحاجة موجودة-عليه الصالة والسالم
وقصر  ،-عليه الصالة والسالم-ثالضم أمر النبا مام الصحابة وامتبالصفوج، واألمر الثانا اهت -الصالة والسالم

، أمفا ففا عصفرنا فالنفاا قفل اوهتمفام -عليفه الصفالة والسفالم-هفذا يخففف مفن الحاجفة ففا عضفده كل الصفوج، 
فففال شففك أن  بع  األلفففاإ إذا  لففب منففه التسففويةويففتلف  بفف ،عنففدهم، فففنذا وجففد مففن المفف مومين مففن يعانففد اأمففام

وهفففذا يخففففف ففففا حكفففم هفففذه الخ فففو ، ففففال يحكفففم  ،، فيحتفففاو النفففاا إلفففى مفففا يعنفففيضماونصفففراج والتسفففاهل موجفففود
الحاجة ماسة إلى ذلك، كمفا أن الحاجفة داعيفة إلفى وجفود مفا يكبفر الصفوو، النفاا  ؛ألن الحاجة داعية ؛ببدعيتضا

عون رفف، وو يسفم ،تعر  صالة بعضضم للب الن، و يسفمعون تكبيفرتبل قد ما يسمعون شيلا ، إذا كثرو الجموم 
 -ن شفاء هللا تعفالىإ-ففال مفان، مفن ذلفك  لحاجفة إلفى ذلفك إلفى أمفر أصفله مبفا وو سجود وو خف ، فنذا دعو ا

عمففل بضففا، والخففً أيضففا  الموجففود أمففام الو  ،وعلففى ضففوء مثففل هففذا الكففالم جففاءو الفتففوا بنيجففاد مثففل هففذه الخ ففو 
الخففً فففا الم ففاج  لففى ذلففك، لكففن تحقيفف  هففدااجففة داعيففة إالحجففر األسففود مففن أجففل بدايففة ال ففواج ونضايتففه، الح

للمصلحة  اهر، لكن ترتب عليه مفاسد، وجد زحام شديد، ووجد من يصفلا علفى هفذا الخفً، فوجفد فيفه مصفلحة 
كثيففر مففن النففاا و والحكففم حسففب مففا يتففرجح مففن هففذين، ووجففد بنففاء علففى فتففوا بفف ن المصففلحة  ففاهرة،  ،ومفسففدة

نعفم،  ؟نفه بفدأ ال فواج مفن رجفل إسفماعيل، ويفن رجفل إسفماعيل: إيقفول ويسف ل سفالل ؟يدره من أين يبدأ ال واج
، مثفل هفذا يحتفاو إلفى مفا يعينفه علفى تصفحيح عبادتفه، لكفن إذا ترتفب علفى ذلفك ...المقام، بدأ ال فواج مفن رجفل

مفسدة أكبر من هذه المصفلحة، فاألصفل العفدم، ولفذا احتمفال يعفاد فيفه الن فر، علفى كفل حفال مثفل هفذه الخ فو  
 كن يبقى مس لة زخرفة الفرش وايفرهوالمصلحة  اهرة وراجحة وو مان، منضا، ل ،يسير -إن شاء هللا تعالى- أمرها

ن زخرفففة ممففا يلضففا وأيضففا  مففا يتعلفف  بالمسففاجد مففوالتصفففير والتحميففر هففذا أمففر مكففروه جففدا ، فينبغففا العنايففة بففه، 
ومف، األسفف أن الفذه يشفرج علفى  ،مر يزداداألنرا مس لة تحتاو إلى مزيد عناية، و ويشغل المصلين أيضا  هذه 

ذا فيه ما يشغل المصلين، فالكالم الن ره م ا يكفا، بناء هذه المساجد من  الب العلم، لكن إذا انتضى المسجد وا 
  و بد من الت بي  العملا.

هسنو   -صنلى هللا علهنه وسنلم-كنان رسنول هللا  :ولمسنلم ((لتسوون صفوم م أو ليخالفن هللا بنين وجنوهكم))"
يسويضا يضتم بضفا ويعفدلضا تعفديال  تامفا ، بحيفا يتحفاذا المصفلون بالمناكفب  "صفومنا حتى كأنما هسو  بها القداح

، وهفذه مسف لة أيضفا  ففر  النفاا فيضفا، ووجفد جفارهكعبه بكعفب يلزق  -رضوان هللا عليضم-واألقدام، كان الصحابة 
ذا أراد أن جفد بفين المصفلا وجفاره شفبر مفن التففريً، تفيضفا إففرا  ووجفد فيضفا تففريً، لكفن الكثيفر  هنفا ومفن هنفا، وا 

 ؟يحففاذه مففا بففين األقففدام، لكففن أيففن المحففاذاة بالمناكففبإيففش؟ شففان للي بفف  سففنة وسفف، مففا بففين رجليففه، ع يتكففايا
مقتضفففى المحفففاذاة بالمناكفففب واألقفففدام أن و يشفففغل المصفففلا أكثفففر مفففن حجمفففه، يعنفففا و يحفففل اأشفففكال أنفففك تمفففد 

مفففن ألن الم لففوب المحففاذاة بالبففدن كلففه  لففل موجففود فففا الصفففف ولففو مففديو رجليففك؛هففذا، الخمففا يصففلح  ،رجليففك
  المنكب إلى القدم.

مثفل المسف رة، القفد  مثفل  :وهو السفضم قبفل أن يفراش وينصفل، يعنفا قفل ،واحدها قد  "كأنما هساو  بها القداح"
الجنفوب، وتعجفب كيفف ت اوعفه ورجفل إلفى جضفة  النفاا إذا صفف رجفل إلفى جضفة الشفمالالمس رة، وتجفد بعف  

لتكفففون مثفففل المسففف رة، والصففففوج كفففذلك تكفففون  ؛األصفففل أن األصفففاب، إلفففى جضفففة القبلفففة ،أبفففدا   ؟يسفففوه كفففذارجلفففه 



ويت خر، هفذه أمفور  بتقدم رجله  ويلة، وهذا ساقه  ويلةرجله قصيرة، وهذا  هذاإن  :بالمساواة، لكن قد يقول قالل
سففت ي، مففن ت بيفف  مففا يملكففه فعليففه أن يسففوه الصففف بالمحففاذاة بففين يحففر  اأنسففان بقففدر مففا ي و تملففك، لكففن

هففذا متقففدم إلففى المناكففب واألقففدام، وو يتقففدم وو يتفف خر، قففد يكففون هففذا نحيففف وهففذا بففدين، هففذا متقففدم إلففى األمففام، و 
أا لكفن عليفه أن يسفعى ففا ت بيف  مفا يملفك، حتفى ر  ،األمر لفيا بيفده، هذا ما هو بيده األمر، ألنه بدين الخلف

 أننفا و نحتفاو إلفى تنبيفه -عليفه الصفالة والسفالم-ما نحتاو إلى تنبيه آخر، تصور النبا  :أن قد عقلنا عنه، قال
  آخر من كثرة ما يسوه هذه الصفوج.

صفدره، قفد  لفا  نات "منرأ  رجنالح بادهناح صندره" أراد أن يشفرم ففا الصفالة يكبفر "خًر يوماح وقام حتى كاد أن هكبررم "
، يفعففل مففا أمففر بففه ؟ هففذا مففا فيففه حيلففةيففش يسففوه ذاإهففذا  نففا أحففاذه بالمناكففب واألقففدام وي لفف، ب نففه،أ :يقففول قالففل
عمفل ألن اسفم الفاعفل يعمفل  فاعفل وسفم الفاعفل؛فاعفل أيفش؟  ؟صفدره إعرابضفا "بادهاح صندره" ما عليه منفهوالزالد 
كمففا  ((أو ليخننالفن هللا بننين وجننوهكم لتسننوون صننفوم م)) األصففل يفا عبففاد هللا منففادا "((عبنناد هللا)) :مقننال" فعلفه

لتسفففوون )) مفففن أففففراد مسفففلموالثانيفففة لمسفففلم،  ،جفففاء ففففا الحفففديا ففففا الروايفففة السفففابقة، الروايفففة األولفففى متفففف  عليضفففا
 هفذا مفن المتفف  عليفه؛ ألنفه موافف  للروايفة األولفى، علفى كفل حفال تسفوية ((صفوفكم أو ليخفالفن هللا بفين وجفوهكم

يكون سببا  فا اختالل الصف، ووصفل الصففوج واجفب، مفن وصفل صففا  وصفله هللا،  الصفوج واجبة، وي ثم من
د تفففدعوه الحاجفففة إلفففى أن يق ففف، لغيفففر حاجفففة، لكفففن قفففهللا لكفففن بالمقابفففل ق عفففه و يجفففوز، مفففن ق ففف، الصفففف ق عفففه 

 ألنه و يتمكن من أداء صالته على الوجه الم لوب إو بق عضا، يعنا هذا المكفان ضفي  جفدا  بحيفا و الصف؛
، مثففل هففذا مففا يسففت ي، أن يففؤده ة امنففيففتمكن مففن الخشففوم فففا الصففالة، أو ايففر مسففتوه، رجففل مرتفعففة، ورجففل 

 لوجه الم لوب، فمثل هذا يعفى عنه، نعم.الصالة على ا
 عفا هللا عن .

لطعننام  -صننلى هللا علهننه وسننلم-أن جدتننه ملهكننة دعننت رسننول هللا  -رضنن  هللا عنننه-وعننن أنننس بننن مالنن  
مقمنت للنى حصنير لننا قند أسنود منن طنول منا  :قنال أننس ((ل نم  صنلمألقومنوا )) :رنم قنال ،نهصنعته، مأ ل م

والعجنو  منن  ،، وصففت أننا واليتنهم وراءه-صلى هللا علهه وسلم-هه رسول هللا مقام عل ،لبس، منضحته بماء
 .-صلى هللا علهه وسلم-نا، مصلى لنا ركعتين رم أنصرف ئورا

وأقام المنرأة خلفننا، اليتنهم  ،ه مأقامن  عن همينهصلى به وبأم - علهه وسلمصلى هللا-أن رسول هللا  :ولمسلم
 هو ضميرة جد حسين بن عبد هللا بن ضميرة. :قيل

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
جفدة أنفا  ؟جفدة مفن أن جدتنه" -رضن  هللا عننه-عن لسحاق بن عبد هللا بن أب  طلحنة عنن أننس بنن مالن  "
وو   جفادة عنفد أصفحابالقتصر على الصفحابا، هفذه األصل أن ي ؟ما الداعا إلى ذكر إسحاقا  ؟ إذجدة إسحاق ا 
 هاه؟ ختصراو كالمؤلف، إذا ذكر الراوه عن الصحابا فللحاجة إليه، الم
  ؟نعم

الحفديا، وأن الضفمير يعفود لمؤلفف التفابعا إو ألن لفه عالقفة ففا لكن ما ذكفر ا ،القوون معروفان عند أهل العلم
يفش؟ نعفم مليكة هفذه أم أنفا بفن مالفك اسفمضا إو شك أن مليكة ها زوجة أبا  لحة، فضا جدة أسحاق، إليه، و 



والمؤلفف مفا ذكفر التفابعا  ،على كل حال الخالج موجود والشرا  أ الوا فا هفذا ،أم سليم، فضل اسمضا مليكة؟ و
  و المقصود، وأن الضمير يعود إليه.إو ليرجح أنه ه

ن إسفحاق بفن : إن تا إلفى السفند المفؤنن هنفا، إذا قلنفا "-صلى هللا علهه وسلم-رسول هللا  عتأن جدته ملهكة د"
: إن إسففحاق أن جدتففه مليكففة فضففل نقففول وه القصففة عففن أنففا كمففا هففو مقتضففى )عففن(عبففد هللا بففن أبففا  لحففة يففر 

ذا قلنايروه قصة لم يشضدها أو يروه قصة ع ذا قلنا: إمن شضدها، وا  قصفة عمفن شفضدها : إنفه يفروه الن جدته، وا 
أن جدتفه،  -رضفا هللا عنفه-عفن أنفا بفن مالفك  ن إسحاق بن عبفد هللا بفن أبفا  لحفةع فتكون الجدة جدة أنا،

إلى صيغ األداة، اقن إسحاق بن عبد هللا بن أبا  لحة، كما قلنفا ففا حفديا محمفد بفن حنفيفة  اأخوانانتبضوا يا 
، ففا التفريف  بفين السفند المعفنعن والمفؤنن، اقن هفذه -سفلمصفلى هللا عليفه و -عن عمفار أو أن عمفارا  مفر بفالنبا 

 ؟ هل الفذه يرويضفا أنفاإلى  عام، فمن الذه يروه هذه القصة -عليه الصالة والسالم-قصة مليكة دعو النبا 
سحا فيروه القصة عمن شضدها، فيكون الكالم كالصريح ب ن الجفدة  ق يرويضا عن أنا كما هو مقتضى )عن(؟وا 

أيضفا  مفا كفل مفا جفاء بلفف   ( الصفيغة الصفريحة،عفن)كان يروه القصة عن أنا وهذا ما تقتضيه إذا جدة أنا، 
مفا جفاء عفن أبفا  ؟وو يقصفد بضفا الروايفة، مثفال ذلفك (عنف)يدل علفى الروايفة، ننتبفه لضفذا، قفد يف تا الفراوه بف (عن)

ه ولفيا  ريقضفا الروايفة قصفتعفن نعفم  ؟نعم ؟األحو  أنه خرو عليه خوارو فقتلوه، هذه رواية عنه أو عن قصته
هفذه الروايفة أنفه يفروه هفذه القصفة عفن أنفا، وأن  (عنف)بف ن المفراد بف :فضفل نقفول ؟ألنه قتل كيف يفروه  هذه أبدا ؛

ذا قلنا على القول الثانا وهو  ؟يستقيم السياق ، وحينلذ  -صلى هللا عليه وسلم-جدة أنا مليكة دعو رسول هللا  وا 
جدة إسحاق بن عبد هللا بن أبا  لحفة، إو أن يكفون الضفمير  ةذكر التابعا أن الجدالذه يرجحه المؤلف بنيراده 

، و ن يفل ففا -صفلى هللا عليفه وسفلم-عفو رسفول هللا التفو فيه من التكلم إلى الغيبفة، فيكفون أن جفدتا مليكفة د
يحتمفل، وهفا جفدة  ألن عفود الضفمير ففا جدتفه وا إلى نتيجة بينة، والخفالج قفالم؛هذا ألن الشرا  كلضم ما توصل

 .كالمالأسحاق مؤكد، لكن هل ها جدة ألنا بن مالك هذا 
ثففم  -عليففه الصففالة والسففالم-أكففل  "رننم صننلى ،للننى طعننام مأ ننل منننه -صننلى هللا علهننه وسننلم-دعننت رسننول هللا "

 لمفاذا قفدم األكفل هنفا وقفدم الصفالةففصفلى ثفم أكفل،  -عليفه الصفالة والسفالم-صلى، عتبفان بفن مالفك دعفا النبفا 
 هناك؟
 ......طالب:
مو الففدعوة لل عففام، وهنففاك الففدعوة للصففالة، الففدعوة لل عففام فقففدم ال عففام، وهنففاك الففدعوة للصففالة فقففد ؟هنففا يففب و 
  الصالة.

قفال  ((قومنوا كن  أصنل  ل نم))ه مأ ل مننه، رنم قنال: لطعام صنعته ل -صلى هللا علهه وسلم-دعت رسول هللا "
 ؟يفش، أو بمعنى فاعل يعنا حاصر، إيل بمعنى مفعول يعنا محصورالحصير فع "مقمت للى حصير لنا" :أنا

كفن هفل اشفتقاق ل ،، هفذا هفونعفم   النخفلو م يعرج الحصير ألنفه أدرك الحصفير، مفن خفحصير الحصير أكثرك
نترورحا الفعيل هذه من اسم الفاعفل  مفاذا قفال  ؟ وجفاء ففا وصفف جضفنم،يعنفا سفاترا   [( سفورة اأسفراء54)] }ِحَجابحنا مسست

َ اِمِريَن َحِصيرحا  ؟اءسورة اأسر  فا َنا َجَهنسَم ِللت ، وهفل حصيرا  يعنا حاصرة لضم، اسفم فاعفل [( سورة اأسفراء8)] }َوَجَعلت



علفى كفل حفال هفو يحتمفل هفذا وهفذا،  ؟أو هو محصور محدد ال فول والعفر  الحصير يحصير من يجلا عليه
 واألمر سضل. 

عليفه -الصفالة علفى الحصفير، هنفا صفلى النبفا  ،الحصفير "لنبسسنود منن طنول منا "مقمت للى حصير لننا قند أ
بففاب مففا جففاء فففا الصففالة علففى  :-رحمففه هللا تعففالى-وتففرجم البخففاره  ،فصففلى علففى الحصففير -الصففالة والسففالم

-والنبففا ، اوسففمألن فيففه مشففابضة لجضففنم ولففو فففا  ؛الحصففير، وكففره بعضففضم الصففالة علففى الحصففير، لمففاذا؟ ل يففة
نعفم مفن  فول اوسفتعمال،  "فقمفو إلفى حصفير لنفا قفد أسفود" :صلى علفى الحصفير، يقفول -معليه الصالة والسال

وهفذا  من كثرة اوستعمال يسود، يجتم، عليه ابار وأوساخ، مثل الفرش اقن، هذا بقايا  عام، وهذا شفاه ينكفب،
لحصفير يجلفا األصل من  ول مفا جلفا عليفه، ا "قد أسود من طول ما لبس" لبن، وهذا كذا، وم، الزمن يسود
فلفبا الحصفير بفالجلوا عليفه، ولفبا القلفم بالكتابفة فيفه، لفبا الكتفاب بالم العفة عليه، ولبا كل شاء بحسفبه، 

  فلبا كل شاء بحسبه.فيه، 
أو علففى  ،النضففح دون الغسففل، لكففن هففل النضففح مجففرد الففرش علففى البسففا  "منضننحته بمنناء ،مننن طننول مننا لننبس"

 ؟ اليفابا أسفضل مفن الر فب؛يفابا ير بفهنا، أو إن كان هناك شفاء الحصير أو على الفرش المتسخ يجده ويغ
و مجفرد النضفح ويفراد بفه الغسفل، فلعلفه اسفله حتفى زال مفا بفه مفن وسفخ  و  ، في ل  النضفحألن اليابا و ينتقل ا 
 يعنففا يقففدم هففذا الحصففير "-صننلى هللا علهننه وسننلم-هننه رسننول هللا مقننام عل ،منضننحته بمنناء" يثيففر هففذه األوسففاخ

عليففه الصففالة -مففن قففرأ مففا جففاء فففا عففيش النبففا  ؟!اوسففتعمال ألشففرج الخلفف لمسففتعمل المسففود مففن كثففرة الخلفف  ا
حشفوها ليفف،  ،مفن أدم -والسفالمعليه الصالة -وحقيقة هذه الدنيا، وساد النبا عرج حقارة هذه الدنيا،  -والسالم

ضرب بعضفضا علفى يصف تين،  ، وعنده مالءة تصفً-عليه الصالة والسالم-وينام على حصير يؤثر فا جنبه 
وو بع  وينام عليضا لتلين، لكن لما جعلو أرب، رضا  ألنضفا تلفين أكثفر، ففنذا  ؟-عليفه الصفالة والسفالم-رف   ا 

عليه -والنبا  ؟!ونو، فنذا ون الفراش ثقل اأنسان عن ال اعة، فكيف لو رأا اقن فرش الناا أ ول من قامة
ألنضا و تزن  له الجبال ذهب حولو، لكنه رفضضا؛ ه الدنيا، لو أراد أن تحوللو أراد أن تبسً ل -الصالة والسالم

يتخفذ هفذه بأو عابر سفبيل، أو كمفن اسفت ل ب فل شفجرة، هفذا  ،عند هللا جنا  بعوضة، كن فا الدنيا ك نك اريب
 -والسففالمعليففه الصففالة -فففا اقخففرة، وحفف  النبففا  ، ويففوفر لففه ح ففه ونعيمففهيففدخر لففه أجففرهل ،األمففور المريحففة، و

اقن إذا و إ ضار للعبودية والحاجة علفى وجضضفا، على رحل، وح  أنا بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا ، إنما 
لففو مففا وجففد إو أربفف، نجففوم رجفف،، ويبحففا عففن أالففى  ،اعتمففر اأنسففان يبحففا عففن فنففدق خمففا نجففوم، مففا يليفف  بففه

شففاء مفا يخ ففر علفى بففال، ينففف  مكففة، أرقفام  مفن أقففرب األمففاكن إلفىتففذكر أرقفام خياليففة ففا الحمففالو الحمفالو، 
الشخ  الواحد فا هذه الحملة ما تنفقه عشر أسر لمدة سنة، بدون مبالغة هذا موجود، لكفن لفو يفذكر الفرقم كفان 

علفى رحفل ولفم يكفن شفحيحا ،  -رضفا هللا عنفه-يش؟ لمدة أربعة أيام، وح  أنفا لشان إلماذا؟ عمبالغ فيه،  :قال
ففا أفضفل األمفاكن، ويبحفا  -جفل وعفال-ا البقام ليفؤده هفذه العمفرة، ويتقفرب إلفى هللا هذا الذه يذهب إلى أقد

هذا الملح  يخفى على كثير ممن فتح هللا ؟! لبه أثناء عبادته فا هذا المكانعن خما نجوم، هذا كيف يجتم، ق
عليفه -الرسفول  عليه، وبسً عليه الدنيا، وم، األسف أن بع  الناا يقتفر  ويبحفا عفن هفذه األمفور، فننتبفه،

أشففرج الخلفف  يفففرش لففه حصففير أسففود، ويجيففب دعففوة عجففوز، وهففذا و يزيففد المففرء إو عففزا  فففا  -الصففالة والسففالم



الدنيا واقخرة، بع  الناا يتعا م ويرف، أنفه ك نه خال  الناا تن ر إليه على أنفه و ن يفر لفه ففا الفدنيا، و 
 يرف، نفسه ألبتة إو بالتواض،  أبدا ، تن ر إليه كالنمل، اأنسان و يست ي، أن

سفيد الخلف ، سفيد ولفد اقم، تافرا األهلفة الثالثفة،  "-صلى هللا علهه وسنلم-"منضحته بماء، مقام علهه رسول هللا 
لمففا كرمففه وع مففه وشففرفه يريففد أن يضينففه بضففذا؟ و وهللا، يريففد أن  -جففل وعففال-وو يوقففد فففا بيتففه نففار، هففل الففرب 

ال عام ينقصه بعف  األشفياء، بعف  الكماليفاو، لفو مفا ففا سفل ة مفثال ، تجفد اأنسفان  يكرمه بضذا، اقن لو يقدم
يغضففب ويزمجففر، ويقففول..، يرمففا أهلففه ب بشفف، األوصففاج ألتفففه األسففباب، وتجففد اأنسففان و سففيما إذا تعففود إكففرام 

ر عمن قبله ولو يسيرا  حمل ففا نفسفه عليفه، الفنفا و نضايفة لضفا، إو إذا زمفو  الناا له، إذا رأا أن شخصا  قصا
بزمففام الشففرم، وخ مففو بففه، وقففد يجلففا اأنسففان علففى المالففدة، وفيضففا مففن أنففوام األ عمففة التففا جلبففو مففن جميفف، 
القاراو، هذا شاء حاصل، ف ين الشكر المقابل لضذه النعم؟ نعم مالدة واحدة عليضا من القاراو السو كلضا، شفاء 

عليفه بالشفكر،  -جفل وعفال-ومف، ذلفك و نجفد إو مفن مفن  هللا ما يخ ر على البفال، يعنفا تفوافر نعفم مفا حصفل، 
مت  إذا شكرو زادو، -كما هو معلوم-والنعم  ترمت أَلِ يَدنسكر ترمت ِلنس لكن بالمقابل  ( سورة إبراهيم[7]) }َلِئن َشَكرت }َوَلنِئن َكَفنرت

مت  }َأَلنمت َتنرَ وكفر النعم شف نه ع فيم،  ( سورة إبراهيم[7]) َعَذاِب  َلَشِديٌد  َمهر نرحا َوَأَحلقنوات َقنوت فت َمنَة ُكِ كر لروات ِنعت ِلَلنى السنِذيَن َبندس
َبَواِر  -نعم تسلً األعداء هذا سببه، عدم شكر الفنعم، وشفكر الفنعم بتحقيف  العبوديفة هلل  ( سورة إبراهيم[88]) َداَر الت
وَنِن  ك، ومشفابضة المشفركين ، وتحقي  التوحيد وتخليصه وتنقيته، والبعد عن جمي، م اهر الشر -جل وعال }َهعتبرندر

ئحا  وَن ِب  َشيت ِركر  .( سورة النففور[44]) ََل هرشت
، ومن قرأ فا سيرته وشمالله أدرك شيلا  من هذا، فجدير ب الب -عليه الصالة والسالم-على كل حال هذه حاله 

نبوته، وجمي، ما يتعل  بفه؛ ألن هفذا ، وقراءة شمالله، ودولل -عليه الصالة والسالم-العلم أن يعنى بسيرة النبا 
وعيشفه ومعاملتفه للقريفب والبعيفد، كمفا هنفا، اقن مفن  -عليفه الصفالة والسفالم-هو الت بي  العملا للشرم، حياتفه 

أوضح األمثلة، تعاون م، عجوز، دعته عجوز فيجيب الدعوة، لكن هل من هفذا أن يوجفد امفرأة مفثال  تفدعو رجفال  
واقعة، تدعو رجل من بلد آخر، تقول: إنه زميل لضا فا الدارسفة ففا الخفارو، والرسفول على وليمة فا فندق، هذه 

دعتففه هففذه المففرأة وأجففاب، هففل بمثففل هففذا الففن  يسففتدل علففى مثففل هففذه التصففرفاو؟! هففل الفتنففة م مونففة؟ هففل هففذه 
بعففف  عجفففوز جفففدة صفففحابا هفففل هفففذا مثفففل هفففذا؟ أبفففدا ، نقفففول: نعفففم مسففف لة واقعفففة، وي صفففلون بمثفففل هفففذا الكفففالم 

التصرفاو الشنيعة، لكن أين هذا من هذا؟ فال بفد مفن أمفن الفتنفة، وأن و يففتح بفاب ففا مثفل هفذه ال فروج التفا 
 نعيشضا م، الضجمة الشرسة على اأسالم، ومبادئ اأسالم، والمسلمين والمسلماو على وجه الخصو . 

فصل، إعرابه؟ و محل له من اأعراب،  و)أنا( ضمير إيش؟ وصففت أنا واليتهم" -علهه الصالة والسالم-"مقام 
 يؤتى به ليتسنى الع ف على ضمير الرف، المتصل، وهذا مضى ن يره. 

ن علففففففففففى ضففففففففففمير رففففففففففف، متصففففففففففل  و  وا 

   ع فففففو ف فصففففل بالضففففمير المنفصففففل 
 صففو أنا واليتيم.

................................... 
 و  أو فاصففففففففل مففففففففا، وبففففففففال فصففففففففل يففففففففرد 

 ضمير المنفصفل..........ف فصل بال 
   بففففففففففففالن م فاشففففففففففففيا  وضففففففففففففعفه اعتقفففففففففففففد



فمصففافة الصففبا؛ ألن اليتففيم لففم يبلففغ الحنففا، مففن مففاو أبففوه مففن بنففا آدم ولففم يبلففغ  "مصننففت أنننا واليتننهم وراءه"
إلى المدينفة  -عليه الصالة والسالم-الحنا يسمى يتيم، وأنا قد احتلم فا هذا الوقو، كبير؛ ألنه لما قدم النبا 

فمصفافة الصفبا صفحيحة، إذا صفحو صفالته صفحو مصفافته،  "مصففت أننا واليتنهم وراءه" اوعمره عشر سفنو 
إذا  المفرأة و تصفافف الرجفال، ولفو كانفو محفرم، لكفن إن حصفل أنضفا صففو مف، محفرم لضفا  "والعجو  من وراءننا"

و صفالة ))وهفا واحفدة، ففذة، خلفف الصفف، و "والعجو  من وراءننا"الصالة صحيحة، لكن موقفضا خلف الرجفال 
يعنففا الرجففال،  ))و صففالة لمنفففرد خلففف الصففف((وبضففذا الحففديا يخففرو المففرأة مففن عمففوم:  لمنفففرد خلففف الصففف((

 ركعتنين رنم أنصنرف" -علهنه الصنالة والسنالم-"والعجو  من وراءننا، مصنلى وهذا الحديا الذه معنا مخِص  
فففا مناسففباو، وفففا حففديا ابففن عبففاا  -عليففه الصففالة والسففالم-نافلففة، والتجميفف، فففا النافلففة جففالز، حصففل منففه 

صلى بضم فا رمضان ثالا ليال  جماعة، فالتجمي، فا النافلة سالغ، لكن  -عليه الصالة والسالم-اقتا، وكونه 
كونفه ديففدن وعفادة م ففردة و يصفلا نافلففة إو جماعفة هففذا يخففرو العبفادة مففن المشفروعية إلففى حيفز اوبتففدام، يعنففا 

مففا فعففل ذلففك،  -عليففه الصففالة والسففالم-و يعنففا أنففه يجففوز بففا راد؛ ألن النبففا كففون الشففاء يجففوز بعفف  أفففراده، 
 فعله أحيانا .

صننلى بننه وبأمننه، مأقننامن  عننن همنهننه، وأقننام المننرأة خلفنننا"  -صننلى هللا علهننه وسننلم-"ولمسننلم: أن رسننول هللا 
وهذا موقف الم موم  ينه""مأقامن  عن همالقصة واحدة أو مختلفة؟ القصة مختلفة؛ ألنضم فا هذه ليا معضم يتيم 

الواحد عن اليمين، كما سي تا ففا حفديا ابفن عبفاا، وموقفف اوثنفين خلفف اأمفام، هفذا األصفل، لكفن إن جعفل 
واحدا  عن يمينه، واقخر عن شماله فعله ابن مسعود، لكن السنة كما هنا موقف اوثنين من اأمام خلف، والمرأة 

 يم؟ اليتيم هو ضميرة، جد حسن بن عبد هللا بن ضميرة، حسن أو حسين؟ نعم؟من ورالضم، وأقام المرأة خلفنا، واليت
 طالب:.......

كلكم عندكم حسين؟ ما فا أحد عنده حسن؟ يقول: هو جد حسفن بفن عبفد هللا بفن ضفميرة، ففنن كفان اثنفين حسفن 
راج، إلفى نف   وحسين إخوان فضا جدتضما وو إشكال، لكن الذه يغلب على ال ن أنه إما حسن أو حسين، فضذا

واحد، يعنا ما ها مس لة رواياو، هذا كالم أثبته المؤلف هنا، وهو ن  واحد، إما هذا أو هفذا، فففا هفذا إجابفة 
ذا دعاك ف جبه، ولو كان امرأة م، أمفن الفتنفة مف، أمفن الفتنفة، وعفدم  الدعوة، وها من ح  المسلم على المسلم، وا 

، وفيففه أن المففرأة و تصففف مفف، -عليففه الصففالة والسففالم-م النبففا الخلففوة، وجففواز صففالة النافلففة جماعففة، صففلى بضفف
الرجففال؛ ألنضففا واحففدة، وصفففو ورالضففم، ولففو كففانوا مففن محارمضففا، لكنضففا لففو خالفففو وصففلو مفف، محارمضففا صففالتضا 

 صحيحة، لكنه خالج األصل، نعم؟ الفاء هذه؟ كيف؟ 
 طالب:.......

 جوبا  بعد فاء السببية الواقعة بعد األمر، نعم.و، الفاء السببية، والفعل المنصوب ب ن المضمرة و 
 عفا هللا عن .

هصنل   -صلى هللا علهه وسلم-قال: بت عند خالت  مهمونة، مقام النب   -رض  هللا عنهما-وعن ابن عباس 
 من الليل، مقمت عن هساره، مأخذ برأس  مأقامن  عن همنهه.



، أم المفؤمنين -عليفه الصفالة والسفالم-حارا زوو النبا هذا حديا ابن عباا لما باو عند خالته ميمونة بنو ال
بسرج، وماتو بسرج، باو عندها ليلة، ونقل من السفنن ممفا حف فه  -عليه الصالة والسالم-التا تزوجضا النبا 

ففا هفذه الليلفة، مفا أثبفو ففا داوويفن اأسفالم، ونفف، هللا بفه، فضفذا المبيفو مفن  -عليه الصفالة والسفالم-عن النبا 
ا، ابن عباا لم يحتلم فا هذا الوقو، صغير، فيجوز لإلنسان أن يبيو عند أقاربه ولو كانو امرأة عند ابن عبا

زوجضا، إذا كان الفزوو يرضفى بفذلك، وقفد نفام ابفن عبفاا ففا عفر  الوسفادة، ونامفا ففا  ولضفا، إذا كفان يرضفى 
ملح ، أو بينام فا الفدور الثفانا أو بذلك فال ب ا، فباو ابن عباا عند خالته ميمونة، وو تتصور أنه بينام فا 

، مففا فففا قصففور -عليففه الصففالة والسففالم-الثالففا، أو الجنففا  الفالنففا، و، المسفف لة كلضففا ارفففة واحففدة، هففذه بيوتففه 
شففاهقة، نعففم الففنفا يففا إخففوانا مففا لضففا نضايففة، ليسففو لضففا نضايففة، إلففى عضففد قريففب والنففاا إذا جلففا اأنسففان فففا 

ان، ولو مدد برجليه رده الجدار الثانا، والذه ما هفو بمصفدق يشفوج اقن البيفوو المجلا لو يمد يده ما الجدر 
القالمة، يشوج فا بلد بجوار الريا  اسمه: رابة، البلد القديم تضدم، وخرو الناا عنه، تشوج بفين األجصفا  

قيففاو أجصففا  التمففر، مففا بففين كففل واحففدة والثانيففة خمسففة أمتففار، مففا بقففا إو هففن؛ ألن الفففروش حصففى جفف  با
قالماو، ما بين الواحفدة والثانيفة خمسفة أمتفار، يعنفا تصفور أن البيفو بجصفتين، و، أدركنفا بيفوو خمسفين متفر، 
ستين متر، خرو الناا منضا، لما توس، النفاا ففا أمفور الفدنيا، صفارو هفذه البيفوو سفجن، خرجفوا إلفى أربعمالفة 

ا إلى األلفف، واأللفف والخمسفمالة إلفى أن سفكن متر، توسعوا، ثم بعد ذلك صارو األربعمالة سجن، توسعوا النا
الناا القصور، وصار ذلك سببا  فا تنكيد حياتضم فا الدنيا قبل اقخرة، اأنسان يعيش مديون عمره كلفه علشفان 

م،  -عليه الصالة والسالم-بيو، كل هذا بسبب ليقال أو مثل الناا، باو ابن عباا فا عر  الوسادة والنبا 
أنففا أعففرج بيففو لمففا تففوفا أبففوهم خففرو مففنضم اثنففين وعشففرين أسففرة، كففل أسففرة فففا بيففو، كانففو زوجففه فففا  ولضففا، و 

النفوا  يبة، وو يوجد مشفاكل مثفل اقن، اقن صفارو البيفوو هفذه الحديثفة علفى حفد زعمضفم، وهفا ففا الحقيقفة 
؛ ألن الشفخ  مفا تنانير صنادي  من اسمنو لو بي ف  الكضرب و ت اق الحياة فيضا، صارو سفببا  لق عيفة الفرحم

يدعو أخاه؛ ألنه عنده بزران بيخربفون األثفاا،....... علفيضم، نعفم، إذا كفان الففرش يمشفً بالمشفً وباوستشفوار، 
وش اللففا يجيففب بففزارين يلعبففون؟! مففا يففدعو أخففاه علشففان الفففرش هففذا، وعلشففان األثففاا، وعلشففان...، مففن يتصففور 

يعنفا النفاا إلفى وقفو قريفب مفن أراد أن يعمفر  سفبيل(( ))كفن ففا الفدنيا ك نفك اريفب أو عفابرحديا ابفن عمفر: 
بيو يقف باب المسجد أعان هللا من يعين، ولبنة و ين ويومين ثالا وهو منتضا البيو، اقن يجلا ثالا سنين 
يعمر، ويجلا ثالثين سنة مدين، إن تيسر له يسدد بعد، علشان إيش؟ الدنيا ما تسوا، وكفان ابفن عمفر كمفا ففا 

ذا أمسففيو ففففال تنت ففر الصفففبا " بيففوو كانفففو عنففد الوجضفففاء الصففحيح يقفففول:  "إذا أصففبحو ففففال تنت ففر المسفففاء، وا 
والكبار واألعيان تعد قصور فا ذلك الوقو، لكن لفو دخلتضفا اليفوم..، موحشفة، بيفوو ضفيقة، تقفول: كيفف أخفذو 

 الناا فا ذلك الوقو..؟ لكن النفا ما لضا نضاية. 
ن تف مفففففففه يفففففففنف محففففففف    الفففنفا كال ففففل إن تضملفففه شفففب علفففى  ب الرضفففففففام وا 

 ج 

ذا ترد إلى قليل تقن،ا، يعنا ت ن أن هذا الذه يشرب قارورة البيبسا، قفارورة العاللفة الكبيفرة  النفا تقبل الزيادة، وا 
بنفا واحد، هذا م، التمرين صار يشرب، لكن لو كان يكتفا بالشاء اليسير كفاه، وهذا كله من اوهتمام بالفدنيا 



، وأمر أن ينسفى -جل وعال-خرة، م، أن اأنسان خل  لضدج ع يم، وهو تحقي  العبودية هلل واأعرا  عن اق
 نصيبه من الدنيا الذه يعينه على تحقي  هذا الضدج، العبودية.

ولد يمكن عمره عشر  هصل  من الليل" -علهه الصالة والسالم-"بت عند خالت  مهمونة، مقام النب  هنا يقول: 
مفا قفال مسفكين تعبفان كفل النضفار يفدل  خلفوه يرتفا ، قفام هفو، وهفو مفا جفاء  مت عن هساره""مقسنواو ذاك الوقو 

ألن موقف المف موم الواحفد مفن  "مقمت عن هساره، مأخذ برأس ، مأقامن  عن همنهه"إو لضذا القصد، لضذا الضدج 
ابفن عبفاا مفن جضفة  اأمام عن يمفين اأمفام، فلفو صفلى عفن يسفاره لفم تصفح صفالته، وهفذا العمفل اليسفير بفندارة

 اليسار إلى اليمين هذا و يؤثر فا الصالة؛ ألنه يسير، ولمصلحة الصالة.
 عفا هللا عن .
 باب: اإلمامة 
))أمنا يخشنى النذ  يرمنس رأسنه قبنل قنال:  -صلى هللا علهه وسلم-عن النب   -رض  هللا عنه-عن أب  هريرة 

 .ورة حمار((اإلمام أن هحول هللا رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته ص
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب: اإلمامة 

اأمامة: مصدر أم مثفل اأعانفة واأقامفة واأجفازة، أصفل الكلمفة المصفدر أم يفؤم أمفا ، إذا جلنفا أقامفة: أقفام يقفيم 
وقلبو ألفا ،  إقامة، وأعان يعين إعانة، وأجاز يجيز إجازة، مصادر، أصلضا إقوامة، تحركو الواو، وانفتح ما قبلضا،

فاجتم، مثالن حذج أحدهما، إما األصلا أو الزالد على الخالج المعروج، وهنفا اأمامفة مصفدر أم يفؤم إمامفة، 
فضو إمام، أصل أم حرج مضعف عبارة عن حرفين، أولضما ساكن، الحرج مضفعف المشفدد، عبفارة عفن حفرفين، 

نا يرتفد ويرتفدد، عنفدنا، فالمضفعف المشفدد عبفارة عفن المشدد المدام أحدهما فا اقخر، فنذا فك اأداام، مفا عنفد
مامة، فلضا مصدران، واأمامة ت ل  ويفراد بضفا الع مفا، فاأمفام األع فم هفو  حرفين، ف م يؤم أما ، هذا األصل، وا 
مام الصالة هو الذه يتولى شؤونضم فا هذه العبفادة علفى وجفه الخصفو ،  الذه يتولى أمور المسلمين العامة، وا 

 ون، وبه يقتدون، وما جعل اأمام إو ليؤتم به، على ما سي تا.وبه ي تم
" )أمفا( تنبيفه، ))أمنا يخشنى((قال:  -صلى هللا علهه وسلم-عن النب   -رض  هللا عنه-"عن أب  هريرة يقفول: 

إمففا أن تكففون تنبيضيففة مثففل )أو( للتنبيففه، وقففد تكففون اسففتفضام تففوبيخا، كمففا قففال  ))أمففا يخشففى((يخففاج  ))يخشننى((
يعنا من الركوم أو من السجود، وفا حكمه الشروم فا الركوم، والضوه  ))أما يخشى الذه يرف، رأسه((عضضم، ب

))أمفا إلى السجود قبل اأمام، والذه يؤم الجمي، أما يخشى الذه يتقدم ويسب  اأمام؛ ألن ذكر بعف  األففراد..، 
أو شففامل لمسففابقة اأمففام كمففا يففدل علففى ذلففك هففل هففذا خففا  برففف، الففرأا قبففل اأمففام،  يخشففى الففذه يرففف، رأسففه((

 بع  الرواياو، لكن هذا من باب ذكر بع  األفراد، التمثيل ببع  األفراد. 
))أن هحول هللا رأسه رأس حمار، الم موم الذه يرف، رأسه قبل اأمفام  ))أما يخشى الذ  يرمس رأسه قبل اإلمام((

أو يخفففاج مفففن هفففذا الوعيفففد الفففذه يسفففاب  اأمفففام؟! أو يخشفففى؟! أو يخفففاج؟!  أو يجعنننل صنننورته صنننورة حمنننار((
مفا  ))أمفا يخشفى((المسابقة سبب للمسخ، والسبب قد يترتب عليه أثره، وقفد يتخلفف األثفر لوجفود مفان،، ولفذا قفال: 

مجفرد سفبب، ألن هفذا  ))أمفا يخشفى((قال: إن الذه يرف، رأسه قبفل اأمفام يحفول هللا رأسفه رأا حمفار، هنفا قفال: 



والسبب قد يترتب عليفه أثفره وقفد و يترتفب لوجفود مفان،، وقفد تفدخر لفه العقوبفة ففا اقخفرة، وهفذا أشفد؛ ألن عقوبفة 
 الدنيا أهون من عقوبة اقخرة. 

حقيقففا، أو صففورته صففورة حمففار حقيقففا، ومففنضم مففن يقففول: معنففوه، يمسففخ  ))أن هحننول هللا رأسننه رأس حمننار((
بليدا  كالحمار، لكن األصل فا اللف  الحقيقة، ومفا المفان،؟ والقفدرة األضيفة صفالحة لمثفل  مسخا  معنويا ، ب ن يكون 

هففذا، وقففد ذكففر الشففرا  أنففه حصففل مففرتين، يعنففا حسففب إ العضففم، أن شخصففا  يسففاب  اأمففام حففول هللا رأسففه رأا 
إنسان قفد يكفون  حمار، أو جعل صورته صورة حمار، قالوا: هذا وجد مرتين، هذا أمر مخيف، يعنا تصور حال

له مقام عند الناا، ثم يخرو إليضم يوم من األيام برأا حمار، أو صورته صفورة حمفار، والمسفخ  يوجفد ففا آخفر 
هذه األمة، بل يكثر، كما قرر ذلك أهل العلم، اعتمفادا  علفى بعف  النصفو  واقثفار، ويكفون ل فالفتين كمفا قفال 

اا، للعلمفففاء، علمفففاء السفففوء الفففذين يبفففدلون شفففرم هللا بالت ويفففل ، ل فففالفتين مفففن النففف-رحمفففه هللا تعفففالى-ابفففن القفففيم 
والتحريف، وللحكام ال لمة الذين ي لمون النفاا، علفى كفل حفال هفذا مفن المسفخ الخفا ، وو يغيفب عفن أذهاننفا 
أن المسخ شني،، لكن أيضا أع م مسفخ البفدن أم مسفخ القلفب؟ يعنفا أهفل العلفم يقفررون أن مسفخ القلفب أع فم مفن 

ن، يعنا الدنيا يوم يومين ثالثة عشرة سنة، سنتين، عشر سفنين، تنتضفا، لكفن اقخفرة؟ ألن مسفخ القلفب مسخ البد
أمنا يخشنى النذ  يرمنس رأسنه ))أثره فا اقخرة، وقد يكون مسخ البدن عقوبة عجلو له، يكففر لفه بضفا، قفد، وهنفا: 
ألمفر لفيا بالسفضل، ومف، ذلفك مفا ا قبل اإلمام أن هحول هللا رأسنه رأس حمنار، أو يجعنل صنورته صنورة حمنار((

الذه يستفيده من يرف، قبل اأمام؟ أو يسفجد قبفل اأمفام؟ هفل ففا نيتفه أن ينصفرج قبفل اأمفام؟ يسفلم قبفل اأمفام 
ن سلم قبل اأمام ب لو صالته، إو إذا أ ال اأمام إ الفة  وينصرج؟ و يمكن، ما يمكن أن يسلم قبل اأمام، وا 

وا اونفراد كما حصل فا قصة معاذ لما أ ال الصالة، فضذا له عذره، الفذه يسفاب  تعوقه عن أمر من أموره، ون
اأمففام، يسففجد قبلففه، يرففف، قبلففه، هففذا و يسففتفيد، مففا الففذه يسففتفيده مففن عجلتففه هففذه؟ لكففن مففا ذلففك يوجففد، تجففد مففن 

اأمفام، العبفرة باألفعفال، والعبفرة ب فعفال  ))إنمفا جعفل اأمفام ليفؤتم بفه((يسجد قبفل اأمفام، والمف موم مربفو  بنمامفه 
واألقوال إنما ها للدولة على األفعال، وعلى اأمام أن يكفون مقارنفا  لفه القفول، يكفون القفول مقفارن للفعفل، بحيفا 
ن تف خر فقفد ففاو محلفه، ففاو  و يتقدم القفول علفى الفعفل وو يتف خر؛ ألنفه إن تقفدم عفر  المف مومين لمسفابقته، وا 

نتقال، فال يعر  صالة الم مومين للب الن، بل عليه أن يقرن القول بالفعل، الذه محل التكبير إذا ت خر عن او
يرف، رأسه قبل اأمام ليت كد مثال  صوو اأمام ضعيف أو سمعه ثقيل، ورفف، رأسفه بيشفوج رفعفوا أو مفا رفعفوا ثفم 

 تعمد المسابقة، نعم. يعود، أو يسم، صوتا  ي نه تكبير فيرف، رأسه ثم يعود، هذا و شاء عليه، فاأشكال فا
 عفا هللا عن .

))لنمنا جعنل اإلمنام لينبتم بنه، منال قنال:  -صلى هللا علهه وسنلم-عن النب   -رض  هللا عنه-وعن أب  هريرة 
ذا  ذا قال: سنمس هللا لمنن حمنده مقولنوا: روننا ولن  الحمند، وا  ذا ركس ماركعوا، وا  تختلفوا علهه، منذا كبر م بروا، وا 

ذا ص  .لى جالساح مصلوا جلوساح أجمعون((سجد ماسجدوا، وا 
، مصنلى  -صنلى هللا علهنه وسنلم-قالت: صلى رسول هللا  -رض  هللا عنها-وعن عائشة  من  بيتنه وهنو شنا ص

))لنمنا جعنل اإلمنام لينبتم بنه، مننذا جالساح، وصى وراءه قوم قهاماح، مأشار لليهم أن اجلسوا، ملما أنصرف قنال: 



ذا رمس مارمعوا،  ذا صلى جالساح مصنلوا ركس ماركعوا، وا  ذا قال: سمس هللا لمن حمده، مقولوا: رونا ول  الحمد، وا  وا 
 .جلوساح أجمعون((

 أجمعون أو أجمعين؟ بالواو؟ 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 "))لنمنا جعنل اإلمنام لينبتم بنه((قنال:  -صنلى هللا علهنه وسنلم-عن النب    -رض  هللا عنه-"وعن أب  هريرة 
مففن إيجفففاد هففذه الو يفففة الشففرعية؟ الفالفففدة يففؤتم بففه، ويقتففدا بففه، ففففال تختلفففوا عليففه، هففذا مفففن حصففر، مففا الفالففدة 

مقتضى األتمام، عدم اوختالج، فضو مؤكد لمفضوم الجملة السفابقة، من فوق الجملفة الثانيفة مؤكفد لمفضفوم الجملفة 
ل األقفوال واألفعفال والنيفاو، عمفوم األولى؛ ألن مفضفوم األتمفام عفدم اوخفتالج، ففال تختلففوا عليفه، وعمومفه يتنفاو 

يتناول الجمي،، نحفن نختلفف عليفه ففا شفاء مفن األشفياء، صفلى  ))إنما جعل اأمام ليؤتم به، فال تختلفوا عليه((
ال ضر و بد تصلا ال ضر، صلى العصر و بد تصلا العصر، صلى فريضة و تتنفل، تنفل و تصفلا فريضفة، 

ن قفال جمف، مفن أهفل العلفم ب نفه وجفوب متابعتفه حتفى ففا النيفة، لكفن هذا بالنسبة للنياو، لكن أخرجفو ا لنيفاو، وا 
من قال ب نه و يلزم الموافقة فا النية استدل بحديا إمامة معاذ لقومفه، يصفلا بضفم نففل، وهفم مفترضفون، صفالة 

 تختلففوا عليفه، المفتر  خلف المتنفل معروج عند الحنابلة و تجوز، لماذا؟ ألنه إنما جعل اأمفام ليفؤتم بفه، ففال
هفففذا األصفففل يشفففمل الجميففف،، لكفففن العمفففوم يخصففف ، فيخفففرو مفففن هفففذا العمفففوم اوخفففتالج ففففا النيفففة، يقفففول نفففا م 

 اوختياراو: 
 وعنفففففففففد أبفففففففففا العبفففففففففاا ذلفففففففففك جفففففففففالز
   يصفففففلا بضفففففم نففففففال  وهفففففم ذوو فريضفففففة

 لفعفففففففففل معفففففففففاذ مففففففففف، صفففففففففحابة أحمفففففففففدِ  
 وقففد كففان صففلى الفففر  خلففف محمففدِ 

 

قفا األقفوال واألفعفال، وممفا يؤيفد إخفراو النيفاو أنفه ففا التمثيفل، مفا مثفل إو ب فعفال ف خرجو النياو بفعل معفاذ، ب
إذا كبر اأمام يكبفر المف موم، )كبفر( فعفل ماضفا، والفعفل الماضفا األصفل فيفه  ))إذا كبر فكبروا((وأقوال، فقال: 

ذا فرغ، أو نقفول: إذا شفرم أنه يكون بعد الفراغ فا أمر مضى، كبر ومضى وانتضى، فكبروا، فضل نقول: إذا كبر إ
كمففا جففاء فففا بعفف  النصففو ؟ أو نقففول: إذا أراد، كمففا جففاء فففا بعفف  النصففو ؟ ألن الفعففل الماضففا ي لفف  
ويراد به الفراغ منه، كما هو األصل؛ ألنه فعل مضى وانتضى، وي ل  ويراد بفه الشفروم فيفه، ي لف  ويفراد بفه إرادة 

الِة ماغت الفعل  ترمت ِلَلى الصس يعنا إذا أردتفم القيفام إلفى الصفالة، يعنفا هفل اأنسفان مفا  ( سورة المالدة[6]) ِسلروات }ِلَذا قرمت
نرتآَن يتوض  إو إذا وقف فا الصف؟ و، إذا أراد القيام إلى الصالة يتوضف   هفل  ( سفورة النحفل[88]) }َمنِنَذا َقنَرأتَت التقر

أردو القففراءة؟ إذا أردو، فالفعففل الماضففا ي لفف   معنففى هففذا أنففك مففا تسففتعيذ بففاهلل إو إذا فراففو مففن القففراءة أو إذا
يعنا إذا فرغ من التكبير، إذا فرغ  ))إذا كبر فكبروا((ويراد به إرادة الفعل، ي ل  ويراد به الفراغ من الفعل، عندنا 

يفر؟ أو هل نقول: إذا فرغ من الركوم اركعوا، كما قلنا فا التكب ))إذا رك، فاركعوا((من التكبير فكبروا، لكن قوله: 
إذا شفرم فففا الركفوم اركعففوا؟ نعفم؟ إذا شففرم، لفيا معنففاه إذا ففرغ مففن الركفوم اركعففوا؛ ألن الركفوم المففراد بفه..، هففل 

 الركوم اونتقال من القيام إلى انحناء ال ضر، أو المراد به انحناء ال ضر؟ نعم؟
 طالب:.......



بركفوم، فففنذا انحنفى  ضففره، هففذا هفو الركففوم، فففال  اونحنفاء هففو الركفوم، اونتقففال مففن الوقفوج إلففى الركفوم هففذا لففيا
نقول: إذا فرغ مثل مفا نقفول: إذا ففرغ مفن التكبيفر، إذا ففرغ مفن الركفوم اركعفوا، إذا شفرم فيفه انحنفى  ضفره اركعفوا، 
ذا كبففر فكبففروا، مقتضففى التعقيففب بالفففاء أن يكففون فعففل المفف موم عقففب فعففل اأمففام، التعقيففب  ذا ركفف، فففاركعوا، وا  وا 

، فال ينت فر أو يتف خر عنفه، ففنذا كانفو المسفابقة محرمفة، فالتف خير أيضفا  و بالفاء ي قتضا المباشرة من اير تراخ 
 يجوز؛ ألنك م مور باوقتداء، فنذا لم ترك، معه ما لحقو شاء، ما اقتديو به. 
ذا قنال: سنمس هللا لمنن حمنده، مقولنوا: روننا ولن  الحمند(( ذا ركس مناركعوا، وا  هللا لمفن حمفده،  ففنذا قفال: سفم، ))وا 

علففى مففا يليفف  بجاللففه وع متففه، مففن ايففر تعففر  لففه بتفف ول وو  -جففل وعففال-سففم،، أوو : فيففه إثبففاو السففم، هلل 
تحريف وو تشبيه، فنذا قال: سم، هللا لمن حمده، ومقتضى السم، اأجابة، سم، هللا لمن حمده، فقولوا: ربنا ولفك 

: سفم، هللا لمفن حمفده، فقولفوا، فمفن يقفول: -يعنفا اأمفام-ذا قفال الحمد، من الذه يقفول: سفم، هللا لمفن حمفده؟ وا  
و مففا  سففم، هللا لمففن حمففده؟ الففن  علففى اأمففام، والمنفففرد باوتفففاق يقففول: سففم، هللا لمففن حمففده، والمفف موم يقففول وا 

 يقول؟ و يقول، ما يقول؟ 
و ما يقول؟ مقتضى هذا الحفديا أن المف م وم و يقفول: سفم، هللا لمفن حمفده، الم موم يقول: سم، هللا لمن حمده وا 

لماذا؟ ألن التعقيب بالفاء إذا قال: فقولوا، و يترك فرصة لقول المف موم سفم، هللا لمفن حمفده، بفل مجفرد مفا ينق ف، 
صوو اأمام من قفول سفم، هللا لمفن حمفده يقفول المف موم: ربنفا ولفك الحمفد، والشفافعية يقولفون: كفل مصفل  يقفول: 

وهفو  ))صفلوا كمفا رأيتمفونا أصفلا((، وقفال: -عليه الصفالة والسفالم-ضا ثبتو عن النبا سم، هللا لمن حمده، ألن
، وعنفد أهفل العلفم أن الفعفل و -عليفه الصفالة والسفالم-يقول: سم، هللا لمن حمده، لكن مثل هذا مخص  لفعله 

ذا قففال: سففم، هللا لمففن حمففده، النبففا  يفعلففه باعتبففاره إمامففا ، أفعالففه منضففا مففا  -عليففه الصففالة والسففالم-عمففوم لففه، وا 
فيقتده به األلمة، ومنضا ما يفعله باعتباره مكلفا ، فيقتده به المكلفون، لو جاء شخ  وقال: وهللا يوم الجمعة ما 

ما عمره تقدم إلى الجمعة، أنا باقتفده بالرسفول، مفا أنفا  -عليه الصالة والسالم-أنا بداخل إو م، اأمام، الرسول 
للخ بفة، نقفول: و يفا أخفا، أنفو لفك مفا يخصفك، واأمفام لفه مفا يخصفه، الجمضفور علفى أن بداخل إو م، اأمفام 

ذا قففال: سففم، هللا لمففن حمففده  ذا قففال: فقولففوا، وا  المفف موم و يقففول: سففم، هللا لمففن حمففده، بمقتضففى هففذا الحففديا، وا 
ون اللضفم، وبحفذج الفواو فقولوا: ربنفا ولفك الحمفد، وصفحو الروايفة بف رب، صفيغ، ربنفا ولفك الحمفد كمفا هنفا بفالواو د

ن  ربنففا لففك الحمففد، وبففاللضم مفف، الففواو، اللضففم ربنففا ولففك الحمففد، وبحففذج الففواو اللضففم ربنففا لففك الحمففد، وكلضففا ثابتففة، وا 
 أنه لم يثبو الجم، بين اللضم والواو، لكنضا فا البخاره.  -رحمه هللا تعالى-ادعى ابن القيم 

ذا إذا شففرم فففا السففجود فاسففجدوا، ن يففر إذا ركفف، فففاركعوا  ا(())مقولننوا: رونننا ولنن  الحمنند، منننذا سننجد ماسننجدو  ))وا 
فف جمعون علفى أنضفا ت كيفد للفواو ففا صفلوا،  ))أجمعفين((بعف  الروايفاو:  صلى جالساح مصلوا جلوساح أجمعنون((

 على أنضا حال، وي تا ما فا هذه المس لة.  ))أجمعين((و
منن  بيتننه وهننو  -صننلى هللا علهننه وسنلم-ول هللا قالننت: صننلى رسن -رضن  هللا عنهننا-"وعننن عائشننة يقفول هنفا: 

، مصننلى جالسنناح وصننلى وراءه قننومص قهامنناح، مأشننار للننيهم أن اجلسننوا" والسففبب فففا قيفام المفف موم خلففف اأمففام  شننا ص
))كففدتم أن الجففالا مففا جففاء فففا بعفف  الروايففاو مففن مشففابضة فففارا والففروم، يقومففون علففى ألمففتضم، علففى ملففوكضم 

" -صلى هللا علهه وسلم-"صلى رسول هللا مرهم بالجلوا باأشارة ف  تشبضوا فارا والروم((  من  بيتنه وهنو شنا ص



"مصننلى جالسنناح وصننلى وراءه قننوم قهامنناح، مأشننار للننيهم أن وذلففك أنففه لمففا سففقً مففن؟ نعففم، فجحففش شففقه األيمففن 
لكسفوج لمفا دخلفو اأشارة المفضمة فا الصالة و تب لضا؛ للحاجة إليضا، إذا دعو إليضا الحاجة، حفديا ا اجلسوا"

أسماء فوجدتضم يصلون، فس لو عالشة وها تصفلا، ف شفارو عالشفة إلفى السفماء، فقالفو: آيفة؟ ف شفارو برأسفضا: 
-أه: نعم، اأشارة المفضمة ليسو بكالم، لكن عند الحاجة إليضا، وردو النصو  بضا، وهنا أشار إليضم الرسفول 

))ففففنذا ركففف، كمفففا تقفففدم  ))إنمفففا جعفففل اأمفففام ليفففؤتم بفففه((: أن اجلسفففوا، فلمفففا انصفففرج قفففال -عليفففه الصفففالة والسفففالم
ذا رففف، من ففوق هففذه الجملففة مؤكففد لمفضففوم الجملففة األولففى  ))وو تركعففوا حتففى يركفف،((وفففا السففنن:  فففاركعوا(( ))وا 
ذا قففال: سففم، هللا لمففن حمففده فقولففوا: ربنففا ولففك وهففذه مثلضففا  ))وو ترفعففوا حتففى يرففف،((وفففا السففنن:  فففارفعوا(( ))وا 

ذا صلى جالسا  فصلوا جلوسا  أجمعين((على ما تقدم  مد((الح كما تقدم، فماذا عن صالة اأمفام الجفالا؟ مفا  ))وا 
حكمضفا؟ ومففا حكففم اوقتفداء بففه فففا الجلفوا؟ حففديثا البففاب يفدون علففى أن اأمففام إذا صفلى جففالا يصففلا المفف موم 

لمفا خفرو إلفيضم وهفم يصفلون بنمامفة أبفو  -عليفه الصفالة والسفالم-جالا، وو يجوز له أن يقفوم، ففا مفر  موتفه 
 بكر جلا عن يساره، وأتموا الصالة من قيام، ما أشار إليضم أن اجلسوا. 

أوو : المالكيفة يفرون أن إمامفة القاعفد و تصفح م لقفا ، وو يصفلى خلفففه و مفن قيفام وو مفن قعفود، لمفاذا؟ جفاء فففا 
نه حديا ضعيف، الحديا ضعيف، ويتمسفك بفه المالكيفة، إذا  لك ))و يؤمن أحد قاعدا  بعده قوما  قياما ((الخبر: 

بقفففا عنفففدنا رأه الشفففافعية والحنفيفففة، ورأه الحنابلفففة، الشفففافعية والحنفيفففة يقولفففون: تصفففح إمامفففة القاعفففد، كلضفففم مففف، 
الحنابلة، كلضم يصححون إمامة القاعد، لكن عند الحنفية والشافعية يصلون خلفه قياما ، ويفرون أن مفا حصفل ففا 

مفن صفالة خلففه قيامفا  ناسفخ لمفا جفاء ففا هفذا الحفديا؛ ألنفه متف خر عنفه،  -عليفه الصفالة والسفالم-موتفه مر  
و فالحففديا صففحيح صففريح فففا وجففوب متابعففة اأمففام فففا القعففود، مففر  موتففه  الففذه  -عليففه الصففالة والسففالم-وا 

ضففعيف عنففد أهففل العلففم، صففلى فففيضم وهففو قاعففد وهففم قيففام متفف خر بففال شففك، لكففن القففول بالنسففخ مفف، إمكففان الجمفف، 
فيحمل األمر بالجلوا على صورة، الحنفية والشافعية يقولون: منسوخ وانتضى اأشكال، و يجوز ألحد أن يصفلا 
وهففو يسففت ي، القيففام مففن قعففود أبففدا ، ولففو صففلى اأمففام قاعففدا ؛ ألن حففديا مففر  موتففه متفف خر فضففو ناسففخ، انتضينففا 

ذا فا موضعه، وهذا ففا موضفعه، لفدينا العمفل بالنصفو  كلضفا، نعمفل منه، الحنفية، ماذا يقولون؟ يقولون: و ه
فا الصورة المشبضة له،  -عليه الصالة والسالم-هذا الحديا فا الصورة المشبضة له، ونعمل حديا مر  موته 

لصفالة فنذا صلى بفل إذا ابتفدأ إمفام الحفا قاعفدا  لمفر  يرجفى بفرؤه لفزم متابعتفه بفالقعود، إذا ابتفدأ و بفد أن تبفدأ ا
رضففا هللا -مفن قعفود، مفا هفو تففتح الصففالة مفن قيفام ثفم يقعفد اأمفام يتابعونففه، علشفان إيفش؟ علشفان أن أبفا بكفر 

ابتففدأ الصففالة مففن قيففام، فيريففدون أن يخرجففوا هففذه الصففورة، إذا ابتففدأ إمففام الحففا، مففا يقولففون: هففذه فرصففة،  -عنففه
قدمونففه علشففان يصففلون وهففم قعففود، و، و بففد أن جماعففة المسففجد فرصففه، إذا عنففدهم مقعففد ومففا هففو بنمففام فرصففة ي

يكفون إمفام الحفا، وأن تبتفدئ الصفالة مفن قعفود، وأن يكففون المفر  يرجفى بفرؤه، إذا بتفرو الفرجالن لإلمفام وقففرر 
أنه لن يقوم على قدميه خال  هذا ما يرجى برؤه، فمثل هذا و يقعفدون وراءه؛ ألن هفذه أمفور  ارلفة، يعنفا مفو 

فال يضدر هذا الركن  ))صل قالما  فنن لم تست ، فقاعدا ((ام للقادر عليه ركن من أركان الصالة بثابتة عادية، القي
لما صلى بضم وأشفار إلفيضم أن يجلسفوا، هفو إمفام  -عليه الصالة والسالم-من أجل شخ  و يرجى برؤه، فالنبا 

على هذه الصورة، وأما بالنسبة لمفا  الحا، وابتدأ الصالة من قعود، ويرجى برؤه، فحينلذ  يصلى خلفه قعود؛ لتنزل



فقففد افتتحففو الصففالة مففن قيففام؛ ألنففه افتتحضففا أبففو بكففر مففن قيففام، فففال  -عليففه الصففالة والسففالم-حصففل فففا مرضففه 
يسوغ لضم أن يجلسفوا، مفا القفول الفراجح؟ القفول بالنسفخ مفريح، خفال  صفلوا خلففه مفن قعفود، هفو قاعفد وهفم قيفام 

للففا مففا بعففده شففاء، وهففذا الحففديا فففا مرضففه الففذه لمففا سففقً فجحففش شففقه وانتضففى اأشففكال، وهففذا مففر  مففوو ا
األيمن، متقدم على ذلك، فالشافعية والحنفية مفا عنفدهم إشفكال، تصفح الصفالة، لكفن مفن قيفام، فضفل نقفول بالنسفخ 
وهففو واضففح ألن الففن  متفف خر وهففذا متقففدم؟ لكففن إذا تصففورنا أن النسففخ إلغففاء للففن ، ورففف، للحكففم بالكليففة، وبمففا 

ذا أمكن الجم، تعين، ما المرجح؟ يعنفا هفل العلفة انتففو ذ كره الحنابلة يتم الجم، والتوفي  بين هذه النصو ، وا 
مشابضة فارا والروم، نقول: ارتف، الحكم؟ انتفو العلة أو ما انتفو؟ العلة باقيفة، مشفابضة ففارا والفروم التفا هفا 

العلففة باقيففة، والففن  صففحيح صففريح؟ والففن  اقخففر  سففبب األمففر بففالجلوا باقيففة، فضففل نقففول بقففول الحنابلففة: إن
يمكن حمله على صورة معينة، وما عداها يصلون من جلوا، وله وجه، واأمام إنما جعل ليؤتم به، اقن تنازلو 
عن ركن وهو القيام، هل له ن ير فا الصالة أن يتنازل عن ركفن مفن أجفل اأمفام ففا الصفالة؟ مفن أجفل اأمفام 

 تنازل عن ركن؟
 لب:........الطا

 كيف؟ 
 الطالب:.......

خوج، نعم فا صالة الخوج يتنفازل عفن مفب الو، قفراءة الفاتحفة إذا جفاء واأمفام راكف، مفن أجفل متابعفة اأمفام، 
تنازل عفن هفذا الفركن، المقصفود أن اوقتفداء باأمفام لفه شف ن، وأكفد عليفه ففا النصفو ، فقفول الحنابلفة لفه وجفه، 

 نه مت خر، والمس لة اجتضادية.ولو قيل بالنسخ لما بعد؛ أل
 الطالب:.......

 نعم؟ 
 الطالب:........

يعنا فعلضا الصحابة من بعده، فعله، لكن على قلة، ما هو بمنتشفر، الصفحابة الكبفار لمفا حصفل لضفم مفا أحصفل 
 لما  عن أناب صضيب ليصلا بالناا، استخلف ما كمل، نعم. -رضا هللا عنه-أنابوا، عمر 
 عفا هللا عن .

قنال: حندرن  البنراء وهنو غينر كنذوب، قنال: كنان  -رضن  هللا عننه-عن عبد هللا بن ي يد الخطمن  األنصنار  و 
-لذا قال: سمس هللا لمن حمده لم هحن أحد منا ظهر حتى هقنس رسنول هللا  -صلى هللا علهه وسلم-رسول هللا 

 ساجداح، رم نقس سجوداح بعده. -صلى هللا علهه وسلم
 : - تعالىرحمه هللا-يقول المؤلف 

 "حندرن  البنراء وهنو غينر كنذوب"قفال:  -رضفا هللا تعفالى عنفه-مفن األنصفار  "عن عبند هللا بنن ي يند الخطمن "
يصففف الصففحابا ب نففه ايففر كففذوب، أيضمففا أولففى أن يوصففف الصففحابا ب نففه ايففر كففذوب أو ايففر كففاذب؟ ايففر 

نفه المبالغفة، لكففن هفذا مفراد أنفه ينفففا كفاذب؛ ألن وصففه ب نفه ايففر كفذوب و ينففا أن يكفون كاذبففا ؛ ألن المنففا ع
َعِبينِد المبالغة، ويثبو ما دونضا، و،  مص لُِلت نففا المبالغفة ففا مثفل هفذا و يقتضفا  ( سفورة فصفلو[56]) }َوَما َروقَ  ِبَظنالس



ا نفينففففا المبالغففففة، يعنففففا مقتضففففى الصففففيغة إذ ( سففففورة النسففففاء[54]) }ِلنس ُكَ ََل َهظتِلننننمر ِمرتَقنننناَل َذرسةص إثبففففاو مففففا دونضففففا، 
مقتضاها أن نثبو مفا دونضفا، إذا قفال: ايفر كفذوب و يمنف، أن يكفون كفاذب؛ لكنفه و يسفتح  الوصفف بالمبالغفة، 
ن استح  أصل الوصف بالصفة، لكن هذا اير مفراد، ليثبفو صفدق الصفحابا، مف، أن الصفحابا لفيا بحاجفة  وا 

 إلى مثل هذا التنصي ؛ ألنضم كلضم عدول ثقاو.
لذا قنال: سنمس هفذا ديدنفه، )كفان( تفدل علفى اوسفتمرار " لذا قنال" -صلى هللا علهنه وسنلم-رسول هللا  "كانقفال: 

لم هحنِن أحند مننا ظهنره حتنى يعنا لم يتضي  أحد للسجود، بل يستمر قفالم " هللا لمن حمده لم هحن أحد منا ظهره"
عليففه -قففه فففا السففجود، بففل إذا وقفف، يعنففا و يسففجد أحففدهم قبلففه وو يواف سنناجداح" -صننلى هللا علهننه وسننلم-هقننس 

سفاجدا  ثفم نقف، سفجودا  بعفده، إذا شفرم ففا السفجود وباشفر السفجود ووصفل إلفى األر  سفجدنا،  -الصالة والسفالم
قففال: سففم، هللا لمففن حمففده، بعفف  النففاا بمجففرد مففا يقففول: سففم، هللا لمففن حمففده يضففوه إلففى السففجود، وتففزول بففذلك 

من أركان الصالة فا حديا المساء، كما سي تا، فال يجوز للمف موم أن ال م نينة التا ن  عليضا فا كل ركن 
 يضوه إلى السجود حتى يق، إمامه على األر ، إذا ا م ن على األر  يحنا  ضره، نعم.

 عفا هللا عن .
))لذا أمنن اإلمنام منأمنوا، منننه قنال:  -صلى هللا علهنه وسنلم-أن رسول هللا  -رض  هللا عنه-وعن أب  هريرة 

 . امق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه((من و 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

" أمفن ))لذا أمن اإلمام منأمنوا((قال:  -صلى هللا علهه وسلم-أن رسول هللا  -رض  هللا عنه-"وعن أب  هريرة 
ويفففروا عفففن جعففففر  يعنففا قفففال: آمفففين، ومعنفففى آمفففين: اللضفففم اسفففتجب، وهفففا بالمفففد آمففففين، وتقفففرأ، بالقصفففر: أمفففين،

ففين، قاصففدين، لكففن هكففذا ضففب ضا عنففد جمضففور أهففل اللغففة واريففب الحففديا: آمففين، والتفف مين  الصففادق التشففديد: آم 
يجضفر  -عليفه الصفالة والسفالم-سنة فا الصالة وخارو الصالة، إذا انتضفى القفارئ مفن قفراءة الفاتحفة، كفان النبفا 

مسفجد مفن اجتمفام اخفتال  أصفواتضم، إذا أمفن اأمفام مقتضفاه بضا، ويرف، بضا صوته، وكذلك الم مومون، ويرت  ال
أن اأمام يؤمن فيقفول: آمفين، وش معنفى إذا أمفن اأمفام فف منوا؟ التف مين ففا الصفالة، مفا هفو بالتف مين المعفروج 
هفففذا، نعفففم لفففيا مقتضفففى الحفففديا أن يسفففتدل علفففى التففف مين علفففى الحيفففاة أو الصفففحا أو الحفففوادا و، قفففد..، أنفففتم 

أهل علم شرعا وكفذا، لكفن أهفل األهفواء الفذين يقولفون: ويفل للمصفلين، يبفا يقولفون: جفاء ففا الحفديا  باعتباركم
إذا أمفن اأمففام فف منوا، أنففتم تبعفا  أمففامكم، وقيفل بففه، إذا رآه اأمفام ولففا األمفر سففاغ،  ))إذا أمفن ففف منوا((الصفحيح 

فا المفراد بفه، لكفن لفلال يف تا مفتفون فيسفتدل  سمعنا من يقول بضذا، على كل حال المقصود بالت مين، و تختلفون 
 بجزء من الحديا، وين لا على عوام الناا. 

يعنففا قففال: آمففين، ومقتضففاه أن اأمففام يففؤمن، جففاء فففا األحاديففا الصففحيحة وهففا تبعففا   ))إذا أمففن اأمففام((هنففا 
قفول: آمفين، لكفن اأمفام مسفكوو فمفضومه أن اأمام و ي ))إذا قال: وو الضالين فقولوا: آمين((لألحاديا السابقة 

عنه، منصو  على أنه يقول: وو الضالين، أما بالنسبة للت مين فمسكوو عنه، فقولوا: آمين، لكفن مقتضفى هفذا 
أن الم موم يقف، ت مينفه بعفد ففراغ اأمفام مفن وو الضفالين، و يعنفا أنفه يقف، قولفه: آمفين بعفد ففراغ اأمفام مفن قفول: 



))ففنذا يعنا إذا انتضى من الت مين ف منوا؟ و، يفسرها الروايفة الصفحيحة  اأمام ف منوا(())إذا أمن آمين، كما هنا: 
 ليتف  ت مين اأمام م، ت مين الم موم م، ت مين الماللكة.  قال: وو الضالين فقولوا: آمين((

اأنسفان علففى فليحفر   ))لذا أمنن منأمنوا منننه مننن وامنق تأميننه تنأمين المالئكننة غفنر لنه منا تقنندم منن ذنبنه((
موافقففة تفف مين الماللكففة، بمففا تكففون الموافقففة؟ و تتقففدم علففى اأمففام، وو تتفف خر عنففه، وأيضففا  مففد التفف مين بقففدر مففده، 

و يسفتجيب لقلفب  -جل وعفال-وأحر  على أن يكون ت مينك بحضور قلب؛ ألن المَؤِمن فا حكم الداعا، وهللا 
علففى جمففل دعاليففة، ف نففو دام  فففا الحقيقففة، ف حضففر قلبففك؛  اافففل، و يكففون قولففك: آمففين عففادة، و، أنففو تففؤمن

ليواف  ت مينك ت مين الماللكة، فيغفر لفك مفا تقفدم مفن ذنبفك، يعنفا إذا أمفن فف منوا، يعنفا إذا قفال كمفا ففا الروايفة 
األخرا: وو الضالين آمين، فمقتضى هذا أن اأمام بالن  الذه معنا يؤمن، والن  الثانا مسكوو عن اأمام، 

ذا قال: سم، هللا لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمفد، هفل اأمفام يقفول: ربنفا ولفك الحمفد؟ نعفم؟ إذا ك ما فا قوله: وا 
قال: سم، هللا لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، مسكوو عنه، ما فا ن  عليه، فا هذا الن  اأمام مسكوو 

 عليه، نعم؟
 الطالب:........

قفول: أبففدا  اأمفام يقففول: سفم، هللا لمفن حمففده، والمف موم يقففول: ربنفا ولففك الحمفد، هففذا يقولضفا، لكفن مففن األلمفة مففن ي
عليففه -معففروج عنففد الحنفيففة اأمففام و يقففول: ربنففا ولففك الحمففد، هففذه مففن و ففالف المفف موم، لكففن هففذه ثبتففو عنففه 

ن كفان النبففا-عليفه الصفالة والسففالم-، نستحضففر أنضفا ثبتفو عنففه -الصفالة والسفالم عليفه الصففالة - ، والمف موم وا 
عليفففه الصفففالة -، والنبفففا -عليفففه الصفففالة والسفففالم-صففففته صففففة إمفففام، لكنضفففا و تخفففالف مفففا جفففاء عنفففه  -والسفففالم
))إذا واأمففام هنففا فففا هففذا الففن  مسففكوو عنففه، كمففا فففا قولففه:  ))صففلوا كمففا رأيتمففونا أصففلا((يقففول:  -والسففالم

   األخرا كما معنا إذا أمن فاأمام يؤمن. مسكوو عنه، فسرو النصو  قال: وو الضالين فقولوا: آمين((
ن كفان الفذنب مففرد  ))ما تقدم من ذنبه(( مقتضى كالم أهل العلم أنه يغفر له مفا تقفدم مفن ذنبفه مفن الصفغالر، وا 

مضففاج يقتضفففا العمفففوم، لكففن الكبفففالر يفففن  أهففل العلفففم أنفففه و بففد لضفففا مفففن توبففة، ولفففذا جفففاء فففا النصفففو  ففففا 
ننهر  ))مففا لففم تغففش كبيففرة(( ))مففا اجتنففب الكبففالر((الخصففال المكفففرة جففاء فيضففا:  َن َعنت َهننوت َتِنبرننوات َكَبننَِئَر َمننا ترنت  }ِلن َتجت

 إلى اير ذلك، فالكبالر و بد لضا من توبة، نعم. ( سورة النساء[13])
 عفا هللا عن .

للننناس ))لذا صننلى أحنندكم قننال:  -صننلى هللا علهننه وسننلم-أن رسننول هللا  -رضنن  هللا عنننه-وعننن أبنن  هريننرة 
ذا صلى أحدكم بنفسه ملهطول ما شاء((  .مليخفف، منن ميهم الضعيف والسقهم وذا الحاجة، وا 

مقنال:  -صنلى هللا علهنه وسنلم-قنال: جناء رجنل للنى رسنول هللا  -رض  هللا عنه-وعن أب  مسعود األنصار  
 -هللا علهنه وسنلمصنلى -لن  ألتأخر عن صنالة الصنبم منن أجنل منالن ممنا هطينل بننا، قنال: ممنا رأينت النبن  

، مقننال:  ))هننا أيهننا الننناس لن منننكم منفننرين، وأهكننم أم الننناس غضننب منن  موعظننة قننا أشنند ممننا غضننب يومئننذص
 .مليوج ، منن من ورائه ال بير والصغير وذا الحاجة((

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



 )لذا صنلى أحندكم للنناس((")قنال:  -صنلى هللا علهنه وسنلم-أن رسنول هللا  -رضن  هللا عننه-"عن أبن  هرينرة 
" والفالم هنفا مفنضم مفن يقفول: تعليليفة، -صفلى هللا عليفه وسفلم-"صلى لنا رسول هللا  ))قوموا فألصلا لكم(( للناا

يعنفا ألجفل النفاا، إمامفا  بضفم، ففبع  تصفرفاو اأمفام و تلزمفه لفو  ))إذا صفلى أحفدكم للنفاا((يعنا مفن أجلنفا 
هففذه األفعففال، فففبع  صففالته مففن أجلضففم، تقدمففه أمففامضم مففن أجلضففم، فيصففدق كففان منفففردا ، لكنففه مففن أجلضففم يفعففل 

عليفففه أن يصفففلا للنفففاا، ومفففنضم مفففن يقفففول: إن الفففالم هنفففا بمعنفففى البفففاء، إذا صفففلى أحفففدكم بالنفففاا، يعنفففا إمامفففا  
أصحاب األعذار فيضم، وليا فا هذا حجفة للنقفارين، وقفد  ))مليخفف، منن ميهم الضعيف والسقهم وذا الحاجة((

اء النضففا عففن مشفابضة الحيوانففاو، ومنضففا نقفر كنقففر الغففراب، وال م نينفة ركففن مففن أركفان الصففالة، فففالقراءة و بففد جف
والتخفيف والت ويل أمور نسفبية، و شفك أن قفراءة سفورة آل عمفران لمفن  ))إذا صلى أحدكم للناا فليخفف((منضا 

الذه أمر بضذا صفلى بقفاج واقتربفو  ف(( ))فليجز(())فليخفيقرأ سورة البقرة تخفيف، وهكذا، فالذه أمر بالتخفيف 
والصففافاو وال ففور وسففبح والغاشففية والجمعففة والمنففافقون، لكففن لففو قففرأ بففال ور قففالوا:  ففول، وصففلى بففاألعراج فففا 

))فنن فيضم الضعيف والسقيم وذا الركعتين، المغرب، لكن و يكون هذا ديدن وعادة، يكون ش نه الرف  بالم مومين 
 ذه و يست ي، متابعة القيام مشغول بحاجته، و يست ي، لضعفه، و يست ي، لمرضه. ال الحاجة((

يقفرأ مفا شفاء، ومقتضفاه أنفه يجفوز أن يصفلا بمفا شفاء مفن القفرآن،  ))منذا صلى أحدكم لنفسه ملهطنول منا شناء((
لفه جماعفة وو فضل لفه أن يخفرو الصفالة عفن وقتضفا بت ويفل القفراءة؟  لف، الفجفر فصفلى لنفسفه وهفو منففرد، مفا حو 

صففلى أحففدهم  ))فففنذا صففلى أحففدكم لنفسففه فلي ففول مففا شففاء((يقففول:  -عليففه الصففالة والسففالم-يسففم، أذان، والنبففا 
لنفسه فقرأ فا الركعة األولى البقرة وآل عمفران والنسفاء، وقفرأ ففا الثانيفة المالفدة واألنعفام واألعفراج، لمفا التففو إذا 

ل وقتضفا، لكفن لمفا سفلم؟ هفل لفه أن ي فول لنفسفه مفا شفاء حتفى يخفرو الشما مرتفعة، لما دخل فا الصالة فا أو 
))مففن : -عليففه الصففالة والسففالم-الوقففو؟ لففيا لففه أن يخففرو الوقففو قبففل تمففام الركعففة األولففى؛ ألن مقتضففى قولففه 

))مففن ومقتضففى عمففوم هففذا الحففديا:  أدرك ركعففة مففن صففالة الصففبح قبففل أن ت لفف، الشففما فقففد أدرك الصففبح((
يقفففرأ مفففا شفففاء، ففففنذا أدرك الوقفففو فالقفففدر الزالفففد علفففى اأدراك لفففه، أردك ركعفففة؛  ل مفففا شفففاء((صفففلى لنفسفففه فلي فففو 

وليحففر  أن تكففون صففالته كلضففا فففا الوقففو، لمففاذا؟ ألن العلمففاء يختلفففون فففا الركعففة الثانيففة المدركففة بعففد خففروو 
و أداء؟ يعنا إذا كان هناك عفذر، واسفتيق  مفن النفوم قبفل  لفوم  الشفما بخمفا دقفال ، الوقو هل ها قضاء وا 

و أداء؟ حديا:  ))فقد أدرك توض  وضوءا  خفيفا  وأدرك الركعة األولى، ثم  لعو الشما، الركعة الثانية قضاء وا 
نعم مقتضاه أن تكون أداء، صالته كلضا أداء، ومنضم من يقول: و، ما أدركه من وقته أداء، ومفا أدركفه  الصبح((

ن قفال بعضفضم بجفوازه، مفا دام شفرم خارو الوقو قضاء، فعلى هذا و ينبغ ا له أن ي ول ت ويال  يفوو الوقو، وا 
 .))إذا صلى أحدكم لنفسه فلي ول ما شاء((فا الصالة فا الوقو، والن  

نمفا  "وعن أب  مسنعود عقبنة بنن عمنرو البندر  األنصنار " نسفبة إلفى بفدر، والجمضفور علفى أنفه لفم يشفضد بفدرا ، وا 
مقنال: لنن  ألتنأخر  -صنلى هللا علهنه وسنلم-"قال: جاء رجل للنى رسنول هللا ليضفا سكن بدرا ، ونزل فيضا، فنسب إ

"ممنا رأينت ي يفل بضفم، يقفرأ البقفرة مفثال ، وففا الثانيفة آل عمفران  عن صالة الصبم من أجنل منالن ممنا هطينل بننا"
" -صلى هللا علهه وسلم-النب   يتف لف ألن الم لفوب مفن اأمفام أن  غضب م  موعظة أشند ممنا غضنب يومئنذص

الناا، الداعية م لوب منه أن يت لف الناا، العالم م لوب منه أن يت لف الناا، اأمام يتف لف النفاا علفى هفذه 



-عليه الصالة والسفالم-الصالة، و ينفر الناا، و يكون سببا  لترك الناا لضذه الشعيرة الع يمة، فغضب النبا 
، النبففا اضففب فففا م -عليففه الصففالة والسففالم-، فمففا رأيففو النبففا  عليففه الصففالة -وع ففة أشففد ممففا اضففب يوملففذ 

فكفرر عليفه فقفال:  ))و تغضفب((: -عليفه الصفالة والسفالم-جاءه مفن ي لفب النصفيحة، فقفال لفه النبفا  -والسالم
نعم إذا انتضكو محارم هللا اضب، وو شك أن هذا الصني، يفؤده  ))و تغضب(( فكرر عليه قال: ))و تغضب((

غضنب من   -صنلى هللا علهنه وسنلم-"ممنا رأينت النبن  ده ويؤول إلى الشاء حكمه حكمه إلى اونتضاك، وما يؤ 
، مقال:  مفا قفال: يفا ففالن، فلفيا مفن عادتفه  "))ها أيهنا النناس لن مننكم منفنرين((موعظة أشد مما غضب يومئذص

نصحه سفرا  فضفذا هفو  التشضير باألفراد، بل ينفر من العمل الذه تق، فيه المخالفة، وأما بالنسبة للمخالف إن أمكن
ذا رأا اأمفام تعمفيم النصفيحة بضفذه المخالففة ألنضفا  فاهرة، أو يخشفى  ن لم يمكن إو جضفرا  فلفيعمم، وا  الم لوب، وا 

مفا قفال: ففالن وففالن  ))يفا أيضفا النفاا إن مفنكم منففرين((وهنفا:  ))ما بفال أقفوام((أن تكون  اهرة يعمم فا الكالم 
ا يتحففرا ففففا مثفففل الخ ففب والمفففواع  والتوجيففه للنفففاا أن يكفففون فيففه شفففاء مفففن المنفففر الفاعفففل التففارك، وعلفففى هفففذ

التعميم، بحيا و يحرو من وقف، ففا خ ف ، والنصفيحة كفل مفا أمكفن أن تكفون سفرا  هفو األصفل؛ ألنضفا أدعفى إلفى 
لكفن القبول، وقد يترتب على الجضل باأنكار مفسدة أع م مما يترتب عليه من المصلحة، لكن البيفان و بفد منفه، 

 بال رق المناسبة. 
اأيجفاز األصفل فيفه أنفه للكفالم، يقابلفه اأ نفاب،  ))ها أيها النناس لن مننكم منفنرين، منأهكم أم النناس ملينوج ((

اأيجاز تقليل الكالم م، كثرة المعانا، واأ ناب يقابله، وهنا أ ل  فا إيجاز الفعل وتقليله نسفبيا ، يف تا مفن يقفرأ 
ح قففراءة سففورة العصففر، وسففورة اأخففال ، بففل وجففد مففن يقسففم سففورة اأخففال  فففا يكففون ديدنففه فففا صففالة الصففب

))فليففوجز(( هففل هففذه حجففة لمثففل هففذا؟ أبففدا ، فالففذه قففال:  ))فليففوجز(( ))فليخفففف((الففركعتين، وجففد، امتثففاو  لقولففه: 
مففا لضففم نضايففة  أم النففاا بالصففافاو، وأمضففم بففال ور، وأمضففم بففف) ق( واقتربففو، فاأيجففاز نسففبا، والنففاا ))فليخفففف((

ترا، يعنا لو تصلا بضم بقصار السور اشرأبو نفوسضم إلفى مفا هفو أقفل مفن ذلفك، وو شفك أن الفذه يتعامفل مف، 
هو القلب، القلب هفو الفذه يتعامفل، تجفد شفخ  ينفاهز المالفة وعنفده اسفتعداد يقفف ففا الصفالة  -جل وعال-هللا 

ا هفو قفوة الشفبان، مفا عنفده اسفتعداد يصفلا خمفا دقفال ، ساعة، وتجد شاب فا الثالثين فا الثالثة والثالثين الت
ذا جاء إلى الصف،  فالذه يتعامل القلب، تجد هذا الشاب فا موا ن أخرا عنده استعداد يقف ساعة ساعتين، وا 
يذكر عن شخ  أنه من عشرين سنة يصلا جالا، كبير ففا السفن عمفره ففوق الثمفانين يصفلا جفالا، والنفاا 

مشففا، لكفن عاذرينفه، ثمفانين سففنة، لكفن لمفا صفارو العرضففة يفوم العيفد سفاعتين يعففر  يشفوفونه يفدخل بالعصفا ي
هففو القلفب، وعرفنففا شففخ  زاد عمففره عففن المالففة، ويصففلا خلففف  -جففل وعففال-وهفو واقففف، فالففذه يتعامففل مفف، هللا 

شخ  فا هذه البالد فا بريدة خلف شخ  صالة التضجفد وصفوته مفا هفو باألصفواو بعفد المشفجعة التفا يقفول 
نسان: إنه ينسى نفسه، و، فضذا اأمام يصلا فا الليل خمسة أجفزاء، ففا ليلفة مفن الليفالا سفم، مسفجد يفؤذن، اأ

والعففادة أنففه إذا أذن فالصففالة انتضففو، فخفففف فففا الركعففة األخيففرة مففن صففالة التضجففد، لمففا سففلم اسففتلمه هففذا الشففيخ 
م خفففو، نعفم مالفة سفنة، هللا المسفتعان، لفو يصفلا الكبير، الذه زاد أو يناهز المالة، يا فالن لما جفاء وقفو اللفزو 

اأمام..، اقن يصلى صفالة التضجفد بورقفة واحفدة، كفان النفاا أقفل مفا يقفرأ نصفف جفزء، قفد يقفول قالفل: إن كيفيفة 
القراءة اختلفو، من أول الناا يسرعون، اقن بدءوا يرتلون، صفحيح، لكفن أمفور نسفبية، تصفلا بورقفة يفا أخفا؟! 



ناا القرآن، كانوا يختمون ثفالا بفل وجفد مفن يخفتم أربف، ففا رمضفان، اقن يعنفا بفدون مبالغفة م لوب إسمام ال
واحد وقف على األعراج، ليلة تسعة وعشرين، وش قرأ للناا هفذا؟ يعنفا ربف، القفرآن، ربف، ختمفة،  فول رمضفان 

التنفيففر مرفففو ، لكففن كلففه بتففراويح عشففرين ليلففة، وتضجففد وتففراويح عشففر ليففال، يعنففا التسففاهل إلففى هففذا الحففد، نعففم 
يبقى أن المس لة تسديد ومقاربة، مسف لة تسفديد، وو بفد مفن إسفمام النفاا، وو بفد مفن تفذكير النفاا بفالقرآن، يعنفا 
ذا جفاء  إذا كان الناا يضي  عليضم، وو يالح ون ففا بعف  األوقفاو مفن أجفل إيفش؟ و يتخولفون بالموع فة، وا 

رتآنِ القرآن نقوم نخفف  التذكير بالقرآن من أع م األمور، هذا الذه افل عنه كثيفر مفن  ( سورة ق[54])  }َمَذكُِرت ِبالتقر
النففاا، وهيفف  النففاا علففى هففذا، شففم بعفف  النففاا أن القففرآن لمجففرد تصففحيح الصففالة، ولففذلك و تجففد باكيففا   ففول 

فا الصفالة، النفاا ليالا رمضان إو القليل النادر، فنذا جاء ليلة الختمة تجدهم يتجضزون بالبكاء قبل أن يشرعوا 
، لكفن يفؤدا علفى -جفل وعفال-هيلوا لضذا، فمفا يصفلح، األصفل أن القفرآن هفو الفذه يحفرك القلفوب، هفو كفالم هللا 

 ريقة يستفيد منضا الناا، ويت ثر بضا الناا، وو يقول قالل: إن الت ثير يكفون للصفوو، و، أبفدا ، التف ثير إنمفا هفو 
أن هذا الصوو لو قرئ به اير القرآن ما بكفى النفاا، وو تف ثروا، فالتف ثير للقرآن المؤدا بضذا الصوو، بدليل لو 

 للقرآن المؤدا بالصوو الجميل، وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


